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  :
ً
 أحكام تمهيدية أوال

 والهدف واألهمية التمهيد    (  1

 تمهيد: (  1- 1

( االستراتيجي  صافوال  مجموعة  وتوجه  لسياسة   
ً
والتقي  "صافوال"أو    "الشركة"وفقا سليمة  داخلية  رقابة  وجود  لضمان  د  ( 

الجهات،    لعالقاتها مع هذه 
ً
بالقوانين واألنظمة وتزويد أصحاب املصالح بمعلومات ذات شفافية ومصداقية عالية، وتعزيزا

كميثاق لحوكمة الشركة،    القواعدفقد أقر مجلس إدارة صافوال هذه    القرار،ولتعزيز أداء الشركة وضمان سالمة عملية اتخاذ  

  ا دعت الحاجة إلى ذلك.والتي ستكون خاضعة للتعديل كلما م

 : قواعد الحوكمة أهداف  (  2- 1

ب من خاللها عمليات    صافوالوالسياسات التي تتبناها  واملعايير    الضوابط واملبادئ  مجموعة  القواعد ن هذه  تبي  
َ
راق

ُ
دار وت

ُ
والتي ت

الشركة  تعمل على ضمان التزام    القواعد صافوال التجارية واملالية واإلدارية من أجل تحقيق أهدافها وخططها، كما أن هذه  

تحقيق  ل  وشركاتها الفرعيةبأفضل ممارسات الحوكمة والتي تمكن املجلس من ممارسة املسؤوليات املناطة به تجاه الشركة  

 . وحماية حقوقهم وحقوق أصحاب املصالح بكافة شرائحهمأفضل النتائج للمساهمين.  

 : ( أهمية الحوكمة لصافوال 3- 1

إن الحوكمة تهتم بالطريقة التي تدار بها أعمال وشؤون الشركة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وتتمثل أهميتها في  

 تحقيق األهداف التالية: 

 . ومتابعة تنفيذها من خالل مؤشرات أداء واضحة واستراتيجياتهايات التي تساعد في رسم أهداف الشركة تعزيز اآلل .أ

)مثل   .ب الرقابية  واإلجراءات  القرار  اتخاذ  آليات  وتفعيل  التابعة  وشركاتها  إلدارة شؤون صافوال  الة  الفع  اآلليات  وضع 

 الصالحيات بين صافوال وشركاتها الفرعية(.تفعيل دور مجلس اإلدارة ولجانه وتحديد مستوى 

 حماية مصالح وحقوق املساهمين. .ج

 مسؤولية تجاه املساهمين وجميع أصحاب املصالح والتعامل بعدالة تجاههم. الجهاز اإلداري للتحمل   .د

 باألنظمة والقوانين واللوائح والسياسات املعمول بها.  االلتزامتعزيز  .ه

 تعزيز آليات اإلفصاح والشفافية.  .و
 

بأن   ال  قواعدتؤمن صافوال  الفع  تنفيذي فاعلت  ةالحوكمة  إدارة وفريق  القواعد   تطلب مجلس  بأهمية هذه  ،  مؤمن ومدرك 

واملسئوليات، كما يتطلب وجود نظام سليم    واالختصاصاتال وواضح من حيث األدوار  باإلضافة إلى وجود هيكل تنظيمي فع  

الوظا من  عدد  تطبيق  خالل  من  الداخلية  )للرقابة  مثل  للمحفظة  التخطيط  ئف  فعالة  إدارة  الرؤية،  ووضوح  السليم 

واإلجراءات  ،االستثمارية أعمال  السياسات  الخارجية،  الداخلية،    ،املراجعة  املخاطراملراجعة  وااللتزام(  إدارة  والحوكمة   ،

 بجانب توفر ثقافة وبيئة عمل داعمة ومتجاوبة مع هذا التوجه.   

الة محل اهتمام كبير في صافوال، كما يتضح في الرسم التوضيحي   ،  املصاحب لهذه الفقرةوفي هذا اإلطار، فإن الحوكمة الفع 

ابة "خط الدفاع األول". كما تمثل الرقابة على املخاطر  إدارة الرق  حيث تمثلالرقابة؛    أو للدفاعخطوط    صافوال ثالثحيث إن ل

وظائف الرقابة على االمتثال التي تنشؤها اإلدارة "خط الدفاع  املتعددة )الرقابة املالية، رقابة الجودة وغيرها(، باإلضافة إلى  

(. وتلعب خطوط الدفاع املذكورة  الثاني" في حين يتمثل "خط الدفاع الثالث" في الرقابة املستقلة )أعمال املراجعة الداخلية

املصالح   أصحاب  هم  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ويعتبر  صافوال.  داخل  الفعالة  الحوكمة  تحقيق  في   
ً
مهما  

ً
دورا
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واملستفيدين األوائل من هذه الدفاعات وآليات الرقابة، كما أنهم أفضل جهة من شأنها الحرص على ضمان أن تنعكس هذه  

 لدفاع في عملية تفعيل إدارة املخاطر في صافوال واجراءات الرقابة الداخلية واالمتثال والتوافق. الثالث خطوط ل

تنطبق على صافوال كشركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية وتنظم العالقة بينها وبين لجان مجلس    القواعدهذه  

إدارتها ومجالس شركاتها الفرعية )أين ومتى كان ذلك مناسبا(، وعلى كل شركة فرعية تابعة لصافوال إعداد الئحتها الخاصة بها  

عارض معها وبما ينسجم مع وضعها القانوني ونظامها األساس وتحت إشراف  وبما ال يت  القواعد للحوكمة وذلك في ضوء هذه  

    مجلس إدارتها ولجان مجالسها وإداراتها التنفيذية.

 

 تعريفات: ال   ( 2

هذ في  الواردة  والعبارات  بالكلمات  املصطلحات    الوثيقة  هيقصد  قائمة  وفي  للشركة  األساس  النظام  في  لها  املوضحة  املعاني 

،  القواعد  لغرض تطبيق هذهو املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية السعودية، ما لم ينص على خالف ذلك في هذه اللوائح.  

 بغير ذلك. يقصد بالكلمات والعبارات أدناه املعاني املوضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص 

 التعريف  املصطلح  م 

ملزيد من املعلومات حول    )شركة مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية(صافوال  مجموعة  الشركة   .1

 صافوال يمكن الرجوع للرابط التالي:

us/savola/history-https://www.savola.com/about 

قواعد  عبارة الحوكمة   .2 املختلفة  لتنظيم  آليات  على  تشتمل وتوجيهها  الشركة لقيادة عن   بين  العالقات 

قواعد وذلك املصالح، وأصحاب  واملساهمين فيذييننالت  واملديرين اإلدارة مجلس  بوضع 

عليها   واملصداقية  الشفافية  طابع وإضفاء القرارات اتخاذ عملية لتسهيل  خاصة وإجراءات 

 في والشفافية والتنافسية العدالة وتحقيق املصالح وأصحاب املساهمين  حقوق  حماية بغرض

 .األعمال وبيئة السوق 

   ةالسعوديهيئة السوق املالية  الهيئة   .3

  جمعية املساهمين   .4
ُ
 جمعية مساهمي صافوال التي ت

َ
 ش
َ
 .األساس ونظام الشركة الشركات نظام أحكام  ل بموجبك

https://www.savola.com/about-us/savola/history
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 التعريف  املصطلح  م 

، لالطالع على  التصويت فيها حقوق  أو الشركة  أسهم من أكثر ( أو%5نسبته ) ما  أي شخص يملك املساهمين  كبار   .5

 قائمة كبار املساهمين يمكن الرجوع للرابط التالي:  
shareholders-major-of-governance/list-https://www.savola.com/investors/corporate 

( عضواء تنتخبهم الجمعية حسب املدة املحددة في النظام  11مكون من )  مجموعة صافوال إدارة مجلس اإلدارة  مجلس   .6

 يمكن الرجوع للرابط التالي:  للدورة الحالية  مجلس اإلدارة  أعضاءأسماء ، لالطالع على األساس ي للشركة 

team-us/savola/leadership-https://www.savola.com/about 

الجهاز اإلداري    .7

 األعلى 

في   األعلى  اإلداري  الجهاز  هو  اإلدارة  مجلس  املساهمين    الشركةيعتبر  جمعية  تفويض  حسب 

لرسم سياسات    واملسؤول الرئيسة  السلطة  يمثل  كما  الجمعية،  أمام  الشركة  إدارة  عن  األول 

 
ً
ووفقا املساهمين  جمعية  قرارات  إطار  في  أدائها  ومراقبة  وتطوير  صافوال  واستراتيجيات 

للمتطلبات القانونية والنظامية، ويكون املجلس مسؤوال أمام الجمعية العامة للمساهمين عن  

هو أعلى أو العضو املنتدب )إن وجد(  ته. كما يعتبر منصب الرئيس التنفيذي  كافة قراراته وتصرفا

تنفيذي  ويمارس  لشركةبا  منصب  العامة  باإلدارة  العليا  التنفيذية  اإلدارات  كافة  له  وتتبع   ،

هذه   في  الواردة  والصالحيات  للشركة  األساس  للنظام   
ً
وفقا شراف  إ تحت   القواعد صالحياته 

 يمكن الرجوع للرابط التالي: أسماء الفريق التنفيذي طالع على لال ، مجلس اإلدارة ولجانه
team-us/savola/leadership-https://www.savola.com/about 

  يكون  الذي اإلدارة مجلس عضو العضو التنفيذي   .8
ً
 األعمال ويشارك في للشركة التنفيذية اإلدارة للعمل في متفرغا

 .لها اليومية

  يكون  ال الذي اإلدارة مجلس عضو العضو غير التنفيذي   .9
ً
 .لها اليومية في األعمال  يشارك وال  الشركة  إلدارة متفرغا

 وقراراته، وال ينطبق  مركزه في التام باالستقالل الذي يتمتع تنفيذي غير إدارة مجلس هو عضو العضو املستقل   .10

الئحة حوكمة الشركات   من 19 املادة في عليها املنصوص االستقالل عوارض من أي عليه

  يكون  أن يجب حيثاملالية، الصادرة من هيئة السوق  
ً
 آرائه  وإبداء مهامه ممارسة على  قادرا

 القرارات اتخاذ على اإلدارة مجلس ُيعين  بما وحياد، بموضوعية القرارات والتصويت على

   .الشركة مصالح تحقيق في التي تسهم السليمة

الرئيس التنفيذي    .11

 (CEO :) 

تنفيذية ضمن القوى  مجموعة  أي شخص طبيعي يدير عمليات   العاملة  صافوال ويمثل أعلى رتبة 

 )إن وجد(.  املنتدب يعادله أو العضو وما الشركة ورئيس التنفيذي الرئيس للشركة، ويشمل

  كبار التنفيذيين:   .12
ً
للشركة بما في ذلك    االستراتيجيةعن وضع وتنفيذ القرارات    أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤوال

  حسب الدرجة الوظيفية املحددة لكبار التنفيذيين باإلدارة العامة  ونوابه    لصافوالالرئيس التنفيذي  

املالي   إلى  واملدير  باإلضافة  التنفيذي  ي الرئللمجموعة  )س  لألغذية  صافوال  األغذيةلشركة  ( قطاع 

للتجزئة بنده  لشركة  التنفيذي  التجزئة)  والرئيس  إلى  قطاع   
ً
الحقا يضاف  آخر  رئيس ي  قطاع  وأي   )

غ الهيئة بأسماء كبار التنفيذيين واي تغييرات تطرأ عليهم بجانب أفراد عائلتهم وتبل   . محفظة املجموعة

 حسب االستمارة املعدة من قبل الهيئة وخالل املدة التي يحددها النظام.  

مباشر، أو مباشر بشكل آخر، شخص قرارات أو أفعال في التأثير على القدرة السيطرة  حصة   .13   غير 
ً
 أو منفردا

 
ً
  :خالل من تابع، أو قريب مع مجتمعا

https://www.savola.com/investors/corporate-governance/list-of-major-shareholders
https://www.savola.com/about-us/savola/leadership-team
https://www.savola.com/about-us/savola/leadership-team
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 التعريف  املصطلح  م 

 شركة.  في حقوق التصويت من أكثر أو  %30  نسبة امتالك  )أ(    

 .اإلداري  الجهاز  أعضاء من أكثر أو %30  تعيين حق)ب(  

 معه يشترك  أو اآلخر، الشخص ذلك عليه ُيسيطر أو آخر، شخص على يسيطر الذي  الشخص تابع   .14

  كونه في
ً
 تكون بشكل  سبق، فإن السيطرة قد مما أي وفي .ثالثشخص   قبل من  عليه ُمسيطرا

 .مباشر غير أو مباشر

 .مجموعة صافوال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةأي شركة أخرى تسيطر عليها  شركة تابعة   .15

 صلة  أو  األقارب   .16

 :القرابة 

 .علوا وإن  والجدات واألجداد، واألمهات،  اآلباء، -

 .نزلوا وإن  وأوالدهم األوالد، -

 .ألم أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة -

 .والزوجات األزواج -

 تابعي الشركة فيما عدا الشركات اململوكة بالكامل للشركة.  (1 أطراف ذو عالقة   .17

 الكبار في الشركة. املساهمين  (2

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.  (3

 أعضاء مجالس اإلدارة لتابعي الشركة.  (4

 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في الشركة.  (5

 ( أعاله. 5أو   3، 2، 1لألشخاص املشار إليهم في )أي أقرباء  (6

 ( أعاله. 6أو  5، 3، 2،  1في )أي شركة أو منشأة أخرى يسيطر عليها أي شخص مشار إليه  (7

 . والزوج والزوجة واألوالد  ،واألم( من هذا التعريف، فإنه يقصد باألقرباء األب  6وألغراض الفقرة )

الشركات الفرعية    .18

(OpCos) : 

الشركات  املصطلح هذا   إلى  و   الفرعية  يشير  صافوال  إلى   
ً
مباشرة وتشمل  التي  التابعة  تديرها 

 الشركات التالية:

لألغذية ( أ  صافوال  شركة  شركة  وهي  رأسمالها:  وتملك  صافوال  تديرها  والتي  بالكامل  فرعية   ،

والسمن   الطعام  زيوت  نشاط  )مثل  األغذية  قطاع  في  صافوال  عمليات  وتملك  تدير  بدورها 

واملكرونة والسكر  البحرية  النباتي  إيران،  واملأكوالت  )السعودية،  مثل  دول  عدة  في  وذلك   )

 مصر، تركيا، الجزائر، السودان، املغرب(.

من أسهم رأسمالها،    %98.89وهي شركة فرعية تديرها صافوال وتملك    دة للتجزئة:شركة بن  (ب

واملتاجر الصغيرة    رماركت وهايبرماركت بملك سلسلة أسواق ومتاجر بندة )سو والتي تدير وت

 ( في السعودية، وخارجها. بندتي

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل املساهمين، والعاملين والدائنين، والعمالء، واملوردين،   أصحاب املصالح   .19

 .ككل واملجتمعومؤسسات القطاع العام والخاص، 

باألداء، السنوية أو الدورية واملكافآت حكمها، في وما  والبدالت املبالغ املكافآت   .20  والخطط  املرتبطة 

 الفعلية النفقات واملصاريف باستثناء أخرى،  عينية  مزايا وأي  األجل، طويلة أو قصيرة التحفيزية

 .عمله تأدية لغرض اإلدارة مجلس عضو عن الشركة تتحملها التي  املعقولة
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 التعريف  املصطلح  م 

تصويتية بعدد األسهم التي    ح كل مساهم قدرةناإلدارة يم  سأسلوب تصويت الختيار أعضاء مجل التصويت التراكمي   .21

يختارهم من املرشحين دون    ويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين منالتص   هيملكها؛ بحيث يحق ل

 . مجلس إدارتها النتخاب صافوال كآلية   تتبناهوالذي  تكرار لهذه األصوات 

 . (ديسمبر 31يناير وتنتهي في  1)سنة ميالدية تبدأ في  السنة املالية   .22

 الدليل.  يوم تقويمي، إال إذا ذكر خالف ذلك في هذا   يوم    .23

 
ً
 االلتزام وتطبيق الحوكمة الفعالة املرجعية و :  ثانيا

 املرجعية   ( 1

  ا م، ومنذ ذلك الوقت جرى تعديله2004كأول مبادرة في عام  من قبل مجلس إدارة صافوال  الحوكمة لصافوال    قواعد  وضعتم  

م عندما قامت الهيئة بإصدار الئحة حوكمة الشركات  2006عدة مرات خالل السنوات التالية،  إذ جاء التعديل األول في عام 

م، وذلك عندما قامت الهيئة بتعديل الئحة الحوكمة، وظلت التعديالت 2010ألول مرة، ثم تم تعديله للمرة الثانية في عام  

 في تاريخ وتجربة صافوال في مجال  2017الت العام  السنين، وتعتبر تعديمستمرة على مر  
ً
 واضحا

ً
م  تعديالت جذرية شكلت معلما

 للتعديالت الجوهرية التي طرأت على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة في  
ً
م باإلضافة 2017فبراير    13الحوكمة، نظرا

بموجب    عديلها كذلكتوتم  القة بينها وبين شركاتها الفرعية.   التشغيلي الذي تبنته صافوال قبل ذلك والذي ينظم العإلى النموذج  

وذلك بغرض التوافق مع  م  2023مايو    10( املنعقد بتاريخ  303في ضوء محضر املجلس في جلسته رقم )  قرار مجلس اإلدارة 

لة  الئحة حوكمة الشركات    . م18/1/2023املوافق    ه25/6/1444وتاريخ    2023-5-8بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  املعد 

  الحوكمة الخاص بها بالتوافق مع املعايير املتعارف عليها للوائح الحوكمة السليمة والقواعد اإلرشادية   دليلإن صافوال أعدت  

 الرائدة واملقبولة ضمن اإلطار التشريعي املطبق في اململكة العربية السعودية. 

 على ما يلي:  في نصوصها الدليل تندت هذوعلى وجه الخصوص، فقد اس

ئحة حوكمة الشركات الصادرة من  أنظمة وقواعد هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص ال  -

 بناءً (،  13/2/2017( املوافق )16/5/1438) وتاريخ(  8/16/2017) رقم  القرار بموجب  هيئةال مجلس عن  هيئة الصادرة ال

 إلى تعاميم الهيئة.   باإلضافة( 1)  وتعديالتها( 28/1/1437بتاريخ ) 3/م رقم امللكي باملرسوم الشركات الصادر نظام على

 الشركات السعودي.   نظام -

 النظام األساس لصافوال.  -

 الجمعية العامة للمساهمين.   اجتماعات القرارات الصادرة من   -

آند بورز    دستاندر ومعايير    (،OECDأفضل املمارسات العاملية في مجال الحوكمة مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )  -

(S&P  )( البريطانية  الحوكمة  ونظام  والشفافية،  لإلفصاح  الرائدة  UK CG Codeاألمريكية  العاملية  املمارسات  بجانب   )

 األخرى في مجال الحوكمة.  
 

 
م 12/11/2006هـ الموافق  1427/ 21/10وتاريخ    2006-212-1رقم  مجلس هيئة السوق المالية  قرار    حوكمة الشركات بموجبل الئحة    أول   صدرت  (1) 

 هـ. 2/6/1424/ وتاريخ 30/رقم مالصادر بالمرسوم الملكي  بناء على نظام السوق المالية
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 : هذا الدليل إجراءات تعديل    ( 2

ال يتم تعديلها إال بعد أخذ موافقة مجلس إدارة صافوال، وفي حالة وجود أي تعديالت   القواعد كما سبق اإلشارة إليه، فإن هذه  

 اإلجراءات التالية:  استيفاءفإنه ال يتم إدراجها، إال بعد  

أ. أي تعديالت يتم اقتراحها من قبل اإلدارة أو مستشاري الشركة أو أي لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة أو أي جهة أخرى، يجب  

املوافقة عليها من قبل    تتطلبمراجعتها واملوافقة عليها من قبل مجلس إدارة صافوال، عدا السياسات واللوائح التي  أن تتم  

 بعد اعتمادها من قبل الجمعية. ضمن وثائق الحوكمةالجمعية العامة للمساهمين، حيث يتم إدراجها  

،  واالستثمارسوق املالية األخرى أو أنظمة وزارة التجارة  ب. أي تعديل تقتضيه الئحة حوكمة الشركات أو أي من أنظمة هيئة ال

 إلى هذه 
ً
 وتكون موافقة مجلس اإلدارة عليه ضمنية.  القواعديجب إدراجه فورا

 

 عدم االلتزام أو توضيح أسباب    االلتزام مبدأ   ( 3

مبادئ استرشادية لصافوال )كشركة مساهمة مدرجة( ما لم   الوثيقةهذه تشكل القواعد واإلجراءات والسياسات املوجودة في 

أي جهات تنظيمية أخرى على إلزامية بعض النصوص الواردة في  أو   واالستثمار لهيئة ووزارة التجارة  اتنص أي أنظمة أو لوائح  

إن صافوال  الوثيقةهذه   إدارة صافوال.  من مجلس  بقرار  إال  تعديالت  أي  عليها  يطرأ  أال  بمعايير    –، والتي يجب  التزامها  وفي 

طلبات االختيارية )االسترشادية(  ، وبناء على ذلك، فإن جميع املت"عدم االلتزام سبب  توضيحأو   االلتزامتتبنى نهج "   –الحوكمة 

لصافوال ما لم تقرر الهيئة   اختيارياسيبقى تطبيقها   الوثيقةهذه واملشار إليها في في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة 

 .
ً
 إلزام الشركات بها الحقا

 

 تطبيق الحوكمة الفعالة   ( 4

ال تتعارض مع األحكام اإللزامية في الئحة حوكة الشركات الصادرة عن    بما خاصة بالشركةيضع مجلس اإلدارة قواعد حوكمة 

 :وعليه مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي ، هيئةال

 .القواعدالتحقق من التزام الشركة بهذه  (1

 للمتطلبات النظامية وأفضل املمارسات (2
ً
 .مراجعة القواعد وتحديثها وفقا

مراجعة وتطوير قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات  (  3

 .الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات

4  ) 
ً
في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات، أو تفويض ذلك  التي تطرأ  على التطورات    إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما

 .وبما ال يتعارض مع األنظمة ذات العالقة أي لجنة أو إدارة أخرى الحوكمة )إن وجدت( أو إلى لجنة 
 

 
ً
 وتسهيل ممارستهم لحقوقهم    حقوق املساهمين :  ثالثا

ت ملساهمي صافوال جميع الحقوق املتصلة بالسهم،  ثبَّ
ُ
حسب ما ينص عليه نظام الشركة األساس ونظام الشركات واللوائح  و ت

  األرباح التي يتقرر توزيعهامن    نصيب على    ل الحق في الحصو والتي من أبرزها  عن هيئة السوق املالية )الهيئة(  واألنظمة الصادرة  

الحق  و   من موجودات الشركة عند التصفية  الحصول على نصيب، و (2) (ملعتمدة من قبل الجمعيةفي ضوء سياسة توزيع األرباح ا

األسهم التي  التصرف في  و   داوالتها، والتصويت على قراراتهافي حضور جمعيات املساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في م

ورفع  جلس  املمساءلة أعضاء  و   أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارةاألنظمة املعمول بها ومراقبة  يملكونها بما ال يتعارض مع  

 
 (. 46-45للشركة وفقاً للمادتين ) األساستم اعتماد سياسة توزيع األرباح من الجمعية العامة للمساهمين ضمن النظام  )2(
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الحق في املشاركة واالستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض  كما لهم    . دعوى املسؤولية في مواجهتهم

 .الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذيةمع نظام 
 

لالختصاصات    الشركة تلتزم    
ً
ووفقا النظامية  املتطلبات  العادية( حسب  وغير  )العادية  للمساهمين  العامة  الجمعيات  بعقد 

 ملا نص عليهاملحددة لكل منهما 
ً
 النظام األساس للشركة ونظام الشركات وأنظمة الهيئة ذات العالقة.  وفقا

املنشور على موقع نظام الشركة األساس  إلى  لالطالع على حقوق وجمعيات املساهمين واإلجرءات التي تنظمها برجاء الرجوع  

 الشركة وكذلك الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية.  
 

 
ً
 التنفيذية   اإلدارة واإلدارة   : مجلسرابعا

 : اإلدارة عمل وسياسات مجلس  وإجراءات   قواعد   ( 1

 الهدف:   ( أ 

كما تحدد األسس واملبادئ التي تحكم    عمل مجلس اإلدارة توضح كيفية تكوين املجلس وتحدد مسؤولياتهوإجراءات      قواعدإن  

 صافوال. همين واإلدارة التنفيذية ب عمل املجلس وطرق التواصل مع املسا
 

 : مجلس اإلدارة وتكوين  ( هيكل  ب 

 بتكوين مجلس اإلدارة بما يلي: تلتزم صافوال فيما يتعلق  

 يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين 11مجلس إدارة يتكون من )  الشركةيتولى إدارة . 1
ً
باستخدام أسلوب  ( عضوا

 سنوات ميالدية.   ثالثكل التصويت التراكمي 

 املجلس من األعضاء غير التنفيذيين.  أعضاءأن يكون أغلبية  . 2

 .  عضو( 11أعضاء مستقلين من أصل  4)أي   أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين عن ثلث أعضاء املجلس. 3

أن يجمع رئيس مجلس إدارة صافوال بين منصبه كرئيس للمجلس وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة مثل منصب    ز ال يجو .  4

 . )إن وجد( أو العضو املنتدب الرئيس التنفيذي

 ملجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من انتهاء خدماته. 5
ً
 (3). ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا

كيفية انتهاء عضوية املجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو    الشركةيجب أن يبين نظام  .  6

  . بعضهم، ولو نص نظام الشركة على خالف ذلك

إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة    –بناًء على توصية من مجلس اإلدارة  - كذلك يجوز للجمعية العامة  .  7

 . يقبله املجلس للمجلس دون عذر مشروع أو خمسة اجتماعات متفرقة اجتماعات متتالية

عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية، يتم إعالم الهيئة والسوق مع بيان األسباب التي  .  8

 .دعت إلى ذلك

على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس اإلدارة،    مالحظات عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه    اعتزل إذا  .  9

  املجلس   أعضاء  باقي  إلى   اإلبالغ  يوجه  أن  وجب  املجلس  رئيس  اعتزل   وإذا  ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة. 

   االعتزال ويعد املجلس، سر  وأمين
ً
 .اإلبالغ  في املحدد التاريخ من -الحالتين في-  نافذا

 .ال يشغل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد. 10
 

 

 
 .م14/5/2018استرشادية حسب قرار الهيئة الصادر بتاريخ  فقرة )3( 
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 ( مسؤوليات ومهام املجلس متضمنة مهام العضو املستقل: ج 

 دارة: اإل الوظائف األساسية واملهام العامة ملجلس  

  بممارسة الوظائف األساسية التالية:  صافواليقوم مجلس إدارة 

والسياسات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من    االستراتيجية  الخطط( إجازة  1

 :توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك 

 .وتوجيههاأ. وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعتها 

 .ب. تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار املوازنات التقديرية بأنواعها

 .ج. اإلشراف عل النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها 

 .د. وضع مؤشرات األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة

 ه. املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية واملوارد البشرية في الشركة واعتمادها بصفة دورية. 

حاالت تعارض املصالح الفعلية    لضبط  مكتوبةتضمن سياسة  الداخلية واإلشراف العام عليها ت وضع أنظمة وضوابط للرقابة  (  2

أي   ومعالجة واملساهمينالشركة في   من العاملينواإلدارة التنفيذية أو غيرهم   تؤثر على أعضاء مجلس اإلدارة  قد والتي واملحتملة

أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع   استخداميشمل ذلك إساءة و   حالة تعارض مصالح محتملة

 . األطراف ذوي العالقة

بما ال يتعارض مع أحكام الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية    بالشركة  ةللحوكمة خاص  قواعد( وضع  3

 إن دعت الحاجة. اوتعديله اومراقبة مدى فاعليته اواإلشراف العام عليه

دد العالقة بينها وبين  والذي يحصافوال  جموعة  في ذلك تطبيق النموذج التشغيلي ملبما    الهيكل التنظيمي للمجموعة( مراجعة  4

 .وآليات الحوكمة الذي يدار من خاللها شركاتها الفرعية

الجمعية    بعد اقرار ( وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ  5

 العامة لها.  

حمايتهم وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة  ( وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل 6

 املتطلبات الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية. 

عن املعلومات الجوهرية للمساهمين    واللوائح واالفصاح  تضمن التزام الشركة باألنظمة( وضع السياسات واإلجراءات التي  7

 .اإلدارة التنفيذية بها  من التزامرين. والتحقق والدائنين واصحاب املصالح اآلخ 

 .( اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها املالية واالئتمانية مع الغير8

 العادية و  تقديم اقتراحات للجمعية العامة  (9
ً
ة  وفي ضوء ما ورد بالنظام األساس للشركة واألنظمغير العادية بما يراه مناسبا

 والقوانين ذات العالقة.

وبخاصة الجوانب املالية والقانونية  وأنشطتها  الشركة    بسير عمل( وضع إجراءات خاصة بتعريف أعضاء املجلس الجدد  10

 لزم األمر.  إذا فضال عن تدريبهم عليها 

م11 وألعضاء  عام  بوجه  املجلس  أعضاء  لجميع  شؤونها  عن  وافية  معلومات  توفير صافوال  من  التأكد  غير  (  اإلدارة  جلس 

 بكفاءة.  ومهامهمالتنفيذيين بوجه خاص. وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم 

 .إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها (12

 ( إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. 13

 واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفقضمان دقة وسالمة البيانات  (13
ً
 .املعمول بها  اإلفصاح والشفافية وأنظمةسياسات  ل ا
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وأي   (15 للشركة  املختلفة  األنشطة  أوجه  على  ودوري  مستمر  بشكل  االطالع  للمساهمين  تتيح  فعالة  اتصال  قنوات  إنشاء 

 .تطورات جوهرية

د فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة املجلس عليها، على  تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات   (16 يحدَّ

 .أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها

منح للعاملين في الشركة، مثل املكافآ (17
ُ
ت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت في شكل  تحديد أنواع املكافآت التي ت

 ( وضع القيم واملعايير التي تحكم العمل في الشركة. 18املعمول بها.أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية  
 

 ( مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه املساهمين: د

 اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية.(  دعوة املساهمين لحضور 1

،  الشركةداء  الحقيقي أل   املوقفتعكس  ( التحقق من أن التقرير السنوي والتقارير املالية التي يتم نشرها وإرسالها للمساهمين  2

واملحتملين وملجتمع االستثمار كافة املعلومات  توفر للمساهمين الحاليين    الشركة وينبغي على املجلس التأكد من أن إدارة  

األداءالخاصة   داخل    بنتائج  التطورات  سياسة  الشركةوأهم  مع  املعلومات  هذه  تتوافق  أن  وعلى  الخاصة    الشركة، 

 باإلفصاح والشفافية.  

 ( ترسيخ مبدأ الشفافية واإلفصاح كسياسة ثابتة وواضحة للمجلس.3

  األرباح إلقرارها من قبل الجمعية العامة.( التوصية بسياسة توزيع  4

الوسطية( للمساهمين، والتوصية للجمعية العامة العتماد األرباح السنوية    –(  اعتماد توزيع األرباح املرحلية )الربع سنوية  5

 ملا نص عليه نظام الشركة األساس.
ً
 ومعدالت التوزيع وفقا

 ( التوصية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. 6

أتعابه والتوصية  7 املتعارف عليه وتحديد  املوافقة على توصيات لجنة املراجعة باختيار وترشيح مراجع الحسابات حسب   )

 للجمعية العامة بقبول مراجع الحسابات املرشح. 

 املعامالت الكبرى بما في ذلك تخصيص رأس املال والنفقات واالستثمارات الرأسمالية.  واعتماد( مراجعة وتقييم 8

 واالستثمارات.  شركة( تحديد النموذج األمثل لتخصيص رؤوس األموال التي تحتاجها القطاعات واألنشطة الرئيسة لل 9

 ( اإلشراف على أي عمليات استحواذ أو دمج تقوم بها الشركة والتفويض بخصوصها. 10

أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو  إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد  (  11

غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ املعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة وأن يرفق هذا التبليغ تقرير  

 .خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي
 

 : التنفيذيين ه( مسؤوليات املجلس تجاه أعضائه غير  

خالل الشركة حيال وملحوظاتهم املساهمين مقترحاتب– التنفيذيين  غير وبخاصة-املجلس  أعضاء   إحاطة  من    وأدائها 

 :  التالية تاإلجراءا

املساهمين ومالحظاتهم   .1 املجلس  )إن وجدت(  عرض مقترحات  للمجلس  على أعضاء  أقرب اجتماع  وسيلة    أي  أوفي 

 أخرى فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.    اتصال

 وإحاطة املجلس باملقترحات الجوهرية التي يتقدمون بها.  (  IR Programs) تنظيم لقاءت مستمرة مع املستثمرين .2

 من النظام.أو ترتيبات أخرى يتخذها املجلس ويراها مناسبة لتحقيق هذا الغرض وال تتعارض    تإجراءاأي   .3

   . في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة تاإلجراءا  نشر هذه .4
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حضور أعضاء املجلس إلجتماعات جمعيات املساهمين بما فيهم األعضاء غير التنفيذيين، حيث يقوم املساهمون   .5

 بطرح مقترحاتهم وآرائهم على املجلس خالل اجتماع الجمعية.   

 : الشركة ( مسؤوليات املجلس تجاه  و

 االستراتيجيات العامة وخطط االستثمار وموجهات ومعايير عامة الستثمارات بالتشاور مع لجنة االستثمار. ( وضع 1

بما  2 التنظيمية  التصميم والهيكلة  اعتماد قواعد  في ذلك  بما  باإلعداد والتخطيط والتنظيمي  املتعلقة  األنشطة  (  مراجعة 

 يتماش ى مع سياسة الشركة.  

 . الشركةمخاطر التي تواجه ( تحديد التصور العام لل3

   ( وضع ومراقبة مؤشرات األداء )لألهداف املالية وغير املالية(.4

عملها، والرقابة عليها، والتحقق من أدائها واملهام املوكلة إليها، وعليه  ( اإلشراف على اإلدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية  5

 في سبيل ذلك: 

 .ة الالزمةأ( وضع السياسات اإلدارية واملالي

 لالتحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق ب(
ً
 .لسياسات املعتمدة من املجلسا

 .ج( اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه، واإلشراف على أعماله

 تعيين وعزل مدير املراجعة الداخلية او املراجع الداخلي وتحديد مكافأته )إذا وجدت(.  د(

العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل، واستعراض  عقد اجتماعات   ه( دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات 

 .ومناقشة املعلومات املهمة بشأن نشاط الشركة

 .وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها و(

 .التنفيذية وتقييمهمراجعة أداء اإلدارة   ز(

 تعاقب اإلداري إلدارة الشركة. ال وضع الية ح( 

 .الغير إلى إفشائها وعدم وأنشطتها بالشركة الصلة ذات املعلومات سرية ى عل الحفاظ( 6
 

( مسؤوليات املجلس تجاه الشركات الفرعية  ز   

 مجموعة صافوال. ( التحقق من أن استراتيجية الشركات الفرعية وسياسات إعداد التقارير املالية تتوافق مع تلك املتبعة في 1

 ( وضع مؤشرات األداء املالية وغير املالية ومتابعتها.2

 .شركةتقارير دورية ملجلس إدارة ال التابعة ورفع( مراقبة مؤشرات األداء املعتمدة لكٍل من الشركات  3

. ( LoA) الصالحيات جدول ( املوافقة على االستثمارات الرئيسة حسب 4
ً
 املحدد واملتفق عليه مسبقا

 تقييم أداء مجالس الشركات الفرعية وأداء عضويتها.  ( 5

إدارة مجموعة صافوال  ، على أن  لها عن كثبالتابعة  الفرعية  الشركات  القطاعات و أعمال    على  االطالع(   6 يحتفظ مجلس 

 الشركة األم.    مالي على  بكافة القرارات الجوهرية التي لها أثر قانوني أو

 .لشركةوافق مع الئحة الحوكمة الخاصة باالحوكمة للشركات الفرعية تت( التحقق من أن لوائح  7

والشركات الفرعية وتطويرها  صافوال  مجموعة صفوفة قرارات( تنظم العالقة بين ( وضع سياسة ومعايير محددة داخلية )م8

 بصفة دورية وكلما دعت الحاجة.

  صافوال مجالس إدارات الشركات الفرعية والشقيقة التي تملك لعضوية بصفتها مساهم مجموعة صافوال   اختيار مرشحي( 9

   في رأسمالها في ضوء توصية لجنة املكافآت والترشيحات. حصة 
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 ( مسؤوليات املجلس تجاه )رئيس املجلس، والرئيس التنفيذي، وأعضاء املجلس( ح 

   :مجلس اإلدارة ونائب الرئيس   اختيار رئيس آلية  ( 1

 للرئيس وذلك من بين أعضائه غير التنفيذيين، ويكون للمجلس الحق في عزلهما من  
ً
 له ونائبا

ً
يقوم املجلس باختيار رئيسا

 .منصبيهما أو إعادة اختيارهما في أي وقت

 من قبل لجنة املكافآت والترشيحات.   اقتراحهاآليات تقييم أداء رئيس املجلس وأعضائه التي يتم  واعتمادمراجعة ( 2

( بناًء على توصية لجنة املكافآت والترشيحات، يتم تطوير إجراءات الترشيح والتقييم للمناصب التنفيذية وخطط التعاقب  3

 اإلداري لها بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي. 

 أعمال وأداء الرئيس التنفيذي في ضوء توصيات لجنة املكافآت والترشيحات. ( متابعة 4

 ( اعتماد املكافأة التي يحصل عليها الرئيس التنفيذي بناًء على اقتراح لجنة املكافآت والترشيحات. 5

 ( مهام رئيس مجلس اإلدارة:  ط 

 مجلس إلى آرائهم  وإيصال  املساهمين  مع الفعلي للتواصل قنوات وجود رئيس مجلس اإلدارة هو الشخص املسؤول عن ضمان

 عن اإلدارة املثلى ألعمال املجلس، ومن أبرز مهامه ومسؤولياته ما يلي:  وهو املسؤول .معهم ومناقشتها اإلدارة

 ( مهام الرئيس فيما يتعلق بفعالية املجلس: 1- ط 

 وأنه قد تم تزويد املجلس باملعلومات كما طلبها. ( التأكد من أن لدى املجلس املوارد الكافية لدعم عمله 1

املجلس والتأكد من2 اجتماعات  أثناء  املناقشات واملداوالت  إدارة  لكافة أعضاء   (  املتخذة واضحة ومفهومة  القرارات  أن 

 املجلس باإلضافة إلى أنها قد ُسجلت في محضر الجلسة. 

 ملجلس واللجان واالدارة التنفيذية.   (  التأكد من وضع آليات لتقييم أداء املجلس وأعضاء ا 3

عالقات بين األعضاء والحث على املشاركات الفعالة بين أعضاء  العن طريق تعزيز    البناءة(  خلق ثقافة الصراحة واملناقشة  4

ال بين   أخرى.املستقلين من جهة و غير التنفيذيين   األعضاءاملجلس واالدارة التنفيذية من جهة، وتشجيع التبادل الفع 

 ( مهام الرئيس فيما يتعلق بإدارة املجلس: 2- ط 

 ( الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة ورئاسة جلسات املجلس.  1

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة في بداية السنة املالية مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء  (  2

 مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال املجلس. 

 ( تمكين جميع أعضاء مجلس اإلدارة من املشاركة الفاعلة في اجتماعات املجلس. 3

 تساعد على ضمان أن يقوم املجلس بأعماله بفعالية وكفاءة.  وجود ضوابط( التأكد من  4

 التنفيذيين.( عقد اجتماعات بين فترة وأخرى مع أعضاء مجلس اإلدارة غير 5

وليات إلى اللجان أو مديري الشركة، تم تنفيذها حسب تفويض املجلس وأن النتائج  ( التأكد من أنه، حيثما تم تفويض مسؤ 6

 قد تم إحاطة املجلس بها.

 (  ضمان حصول املجلس على الدعم الكافي. 7

 (  املوافقة على قرارات املجلس واستخراج القرارات منها. 8

املجلس  9 من  املنبثقة  اللجان  تكوين جميع  على  اإلشراف  بتو (  قام    صياتوالتقدم  التي  األسماء  على  باملوافقة  املجلس  إلى 

 بترشيحها لعضوية تلك اللجان بالتشاور مع لجنة املكافآت والترشيحات. 

 ( العمل بشكل متواصل على تطوير املجلس وذلك من خالل اختيار أفضل االشخاص املترشحين للعضوية.10
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 ( مهام الرئيس تجاه املساهمين: 3- ط 

 اجتماعات الجمعية العامة للشركة. ( ترأس 1

 (  التأكد من التواصل الفعال مع املساهمين. 2
 

 : ينص عليها النظام األساس للشركة ( أي مسؤوليات أخرى  4- ط 

 : الشركة (مهام نائب رئيس مجلس إدارة  1- 4- ط 

 . الشركة( مساعدة الرئيس في املسائل والقضايا املتعلقة بمجلس إدارة  أ

 ( دعوة املجلس لالنعقاد في حال غياب الرئيس. ب

 (  ترأس اجتماعات املجلس في حال غياب الرئيس. ج

 (  ترأس اجتماعات الجمعية العامة في حال غياب الرئيس.د

 املجلس بالتنسيق مع أعضاء املجلس اآلخرين. ( إدارة وقيادة عملية تقييم أداء رئيس هـ

 ( القيام بأي مسؤوليات أخرى منصوص عليها في نظام الشركة األساس. و
 

 ( مهام عضو مجلس اإلدارة املستقل:  2- 4- ط 

 :على عضو مجلس اإلدارة املستقل املشاركة بفعالية في أداء املهام اآلتية

 .جية، وسياسات الشركة، وأدائها، وقرارات تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذيةإبداء الرأي املستقل في املسائل االستراتي )أ

 .التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في املصالح (ب

 اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.  )ج
 

 العضوية في مجلس إدارة: وإجراءات  ( سياسات ومعايير  2

لجنة  وذلك بناء على توصية من  اإلدارة    سإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلعلى مجلس اإلدارة  

، ووضعها موضع  –الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املاليةفي الئحة   الواردةيتعارض مع األحكام  بما الو   –  والترشيحات   املكافآت 

 . (4) العامة لها فيذ بعد إقرار الجمعيةنالت 
 

 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية:   ( 3

  العامة اعتمادها من الجمعية و  سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذيةعلى مجلس اإلدارة وضع 

 . (5)  فيذهانها، والتحقق من تنفي تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح ع  ىأن يراع على
 

 : االستقالل ( عوارض  4

 على ممارسة مهامه وإبداء آرائ 
ً
القرارات بموضوعية وحياد، بما    ىعل   والتصويت  هأ( يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة املستقل قادرا

 .تسهم في تحقيق مصالح الشركة  اتخاذ القرارات السليمة التي ىاإلدارة عل  سُيعين مجل

 س سمجل ىعل ب(
ً
 ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدمناإلدارة أن يجري تقييما

ً
 .هوجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر في ويا

 :ما يلي –الحصر  سبيل املثال ال ىعل  –اإلدارة املستقل  س ل الالزم توافره في عضو مجل اف مع االستقاليتن  ج(

 
  فيللمساهمين سياسة ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس إدارة مجموعة صافوال من قبل الجمعية العامة العادية من  خة األولىسالن ( تم إعتماد4

 . اإللكتروني الشركة موقع وعبر تداول المالية  السوق موقع عبر نشرها وتمم 2/11/2017 بتاريخ المنعقد اجتماعها

  فيبمجموعة صافوال من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين  واإلدارة التنفيذيةرة ولجانه سياسة مكافآت مجلس اإلدا النسخة األولى من ( تم اعتماد5

 . اإللكتروني الشركة موقع وعبر تداول المالية  السوق موقع عبر نشرها وتمم 2/11/2017 بتاريخ المنعقد اجتماعها
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 ملا نسبت (  1
ً
صلة قرابة مع   هشركة أخرى من مجموعتها أو ل   خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم  هأن يكون مالكا

 .سبةن من يملك هذه ال 

 .من مجموعتها اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى  س مع أي من أعضاء مجل  (6)  صلة قرابة هأن تكون ل  (2

 .مجموعتها فيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من ن مع أي من كبار الت  (7)  صلة قرابة هأن تكون ل  (3

 إدارتها. سمجل إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية س أن يكون عضو مجل  (4

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، ، أو أن )5
ً
 لحصص    أن يعمل أو كان يعمل موظفا

ً
يكون مالكا

خالل العامين     دين سابات وكبار املور  أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الح  الشركة أو أي طرف يتعامل معها    سيطرة لدى 

 .املاضيين

 .الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب هأن تكون ل  (6

( ريال أو عن    200,000تزيد عن )    هلجان   اإلدارة أو أي من  سمكافأة عضوية مجل  ىأن يتقاض مبالغ مالية من الشركة عالوة عل  (7

 .(8) أقل أيهما   هاإلدارة أو أي من لجان  س في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجل  ه% من مكافأت  50

ال ه منأن يشترك في عمل من شأن  (8 في أحد فروع   وفق  الشركة  هتزاول   شاط الذين افسة الشركة، أو أن يتجر 
ً
عايير وضوابط مل  ا

 .(9) املعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين  األعمال املنافسة ملجموعة صافوال

 الشركة. إدارة س فصلة في عضوية مجل ن وات متصلة أو م ن تسع س ى أن يكون قد أمض ما يزيد عل ) 9

عد  من قبيل املصلحة ال 
ُ
  ترخيص من الجمعية العامة العادية  ىاإلدارة التي يجب لها الحصول عل  سافية الستقاللية عضو مجل ن د( ال ت

  هاإلدارة لتلبية احتياجات   س، األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجل)في حال تفويضه من الجمعية العامة(    اإلدارةأو مجلس  

بعها الشركة مع عموم املتعاقدين واملتعاملين وكانت    س فن الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود ب 
 
األوضاع والشروط التي تت

 .(10) خالف ذلك الترشيحات و  املكافآت ة ن لج ضمن نشاط الشركة املعتاد، ما لم تَر 
 

 ( اجتماعات مجلس اإلدارة: 5

 : االجتماعات ( عدد  1- 5

 على  
ً
 األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر. يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته أربع مرات سنويا

 

 ( إجراءات عقد االجتماعات: 2- 5

يجتمع مجلس اإلدارة بناًء على دعوة رئيسه أو على طلب خطي صادر عن عضو من أعضائه على األقل، ويجب إرسال   •

 بها جدول أعمال  األقل  على  أيام من تاريخ االجتماع    خمسة الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من أعضاء املجلس قبل  
ً
مرفقا

إلى    االجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة ، ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة 

 بها جدول أعمال االجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة  االستثنائي أو الطارئ  االجتماع 
ً
خالل مدة تقل عن  وذلك  مرفقا

 .لالجتماع العادي املجدول  املقررةالفترة 

 
، ألم  أو ألب،  أو األشقاء،  واألخوات اإلخوةنزلوا،   وإن وأوالدهم األوالد،  ، علوا وإن والجدات واألجداد،  واألمهات،  اآلباء، ( صلة القرابة يقصد بها )6

 (. والزوجات األزواج

 ( كما هو مبين أعاله. 7

 م  14/5/2018تم تعديلها حسب قرار الهيئة الصادر بتاريخ  (8

 م2023مايو  10الجمعية العامة التي انعقت بتاريخ معايير وضوابط األعمال المنافسة لمجموعة صافوال من تم اعتماد  (9

 

 م  14/5/2018تم إضافتها حسب قرار الهيئة الصادر بتاريخ  (10
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اجتماع  و • في محضر  ذلك  إثبات  األعمال، يجب  بنود جدول  بند من  أي  أي عضو على  اعتراض  أو  استفسار  في حال 

 املجلس . 

 ( نصاب االجتماعات: 3- 5

 إال بحضور نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة علىال  
ً
. كما يجوز حضور أعضاء املجلس عن  األقل  يكون االجتماع صحيحا

 (، حيث نص نظام الشركة األساس على جواز ذلك.  Conference Callطريق الهاتف أو وسائل التقنية الحديثة )
 

 ( التصويت 4- 5

يكون لكل عضو في املجلس صوت متساوٍي، وتصدر قرارات املجلس بأغلبية األصوات وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي  

 صوت له رئيس املجلس.  

 قرارات بالتمرير:   اتخاذ (  5- 5

 كتاب، ما لم يطلب أحد األعضاء  بالتمرير  أعضائهقرارات في األمور العاجلة بعرضها على  في إصدار    الحقجلس اإلدارة  مل
َ
اجتماع  ة

فيها للمداولة  أصوات  ،املجلس  أغلبية  بموافقة  القرارات  تلك  أول   أعضائه.  وتصدر  في  املجلس  القرارات على   وتعرض هذه 

 . االجتماع ذلك حضر م في إلثباتها اجتماع تاٍل له  
 

 ( تحضيرات أعضاء املجلس: 6- 5

  خمس اإلعداد لحضور اجتماعات املجلس يتضمن قراءة وتحليل ملف املعلومات واملستندات التي يتم إرسالها لألعضاء قبل  

 مثل: االجتماع، حيث ينبغي أن يتضمن امللف على جدول األعمال واملستندات الداعمة له   موعدأيام من 

 ركة وأبرز التطورات التي أثرت على الشركة منذ آخر اجتماع. ( تقرير من الرئيس التنفيذي يتضمن ملحة عامة عن عمليات الش 1

 ( تقرير حول األداء املالي للشركة يركز على مؤشرات األداء الرئيسة واألداء االستراتيجي للشركة. 2

 ( محضر اجتماع الجلسة السابقة.3

 إنجازها وسير العمل فيها.  وتطور ( قائمة القرارات املتخذة في الجلسات السابقة 4

 ( املعلومات واملستندات الخاصة بمواضيع محددة سيتم مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها. 5
 

 : االجتماعات ووقائع   محاضر (  7- 5

وتبويبها   • تمت  التي  التصويت  عمليات  فيها  بما  واملداوالت  باملناقشات  محاضر  وإعداد  اجتماعاته  توثيق  اإلدارة  مجلس  على 

من تاريخ    أيام  (  10)  يجب تزويد أعضاء املجلس بمسودة املحضر خالل عشرة   عند الحاجة. وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها  

)  االجتماع إلبداء املالحظات، وفي حال عدم استالم أي مالحظات عليها من األعضاء املوقرين خالل  أيام من تاريخ    (7سبعة 

وتوقيعها من جميع األعضاء الحاضرين    من املجلسذلك موافقة ضمنية على مسودة املحضر إلى حين اعتماده    عداستالمها، يُ 

  في أول جلسة قادمة أو بالتمرير إذا لزم األمر. 

حيال أداء الشركة أو أي من املوضوعات املعروضة ولم ُيبت  فيها في اجتماع    مالحظاتإذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة   •

وإذا أبدى    .تخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس اإلدارةاملجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه املجلس أو يرى ا 

 لقرار املجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع  
ً
 مغايرا

ً
 .تلك الجلسةعضو مجلس اإلدارة رأيا

  القرار فيه يصدر الذي االجتماع حضور  العضو عن غياب وال يعد •
ً
 عدم علم ثبت إذا إال املسؤولية  من لإلعفائه سببا

 .به علمه بعد عليه  االعتراض من تمكنه عدم أو بالقرار الغائب العضو
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 ( مصفوفة تفويض الصالحيات: 6

العضو   وأإن اختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما فيهم الرئيس التنفيذي  

في جميع األحوال،    األساس. أو في نظام الشركة    ا الدليل هذ محددة بشكل واضح ومكتوب في    ومسؤولياتهم   – إن وجد   –املنتدب  

 :بالُسلطة املطلقة التخاذ القرارات في الشركة. ويتعين على مجلس اإلدارة في سبيل ذلكال يجوز أن ينفرد شخص 

اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املوكلة    )1

 فظ املجلس بصالحية البت فيها.إلى املستويات التنظيمية املختلفة مع تحديد املوضوعات التي يحت

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات املفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات، وطريقة   (2

 .التنفيذ ومدة التفويض، وملجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها للصالحيات املفوضة 

والشركات التابعة  صافوال  ( وضع )مصفوفة أو جدول واضح لتفويض الصالحيات( يهدف إلى تنظيم العالقة بين مجموعة  3

 وتحديثها بصفة دورية متى ما تطلب األمر. 

 : تديرها مجموعة صافوالالتي  الفرعية    الشركات   مجالس سياسة  (  7

إدارة  يلتزم عضو   تديرها    مجموعة صافوال مجلس  التي  الفرعية  الشركات  إدارة  مجالس  من  أي   عضوية 
ً
أيضا يشغل  الذي 

 مع جدول أو مصفوفة    اتخاذاملجموعة أو اللجان املنبثقة من تلك املجالس عند  
ً
املجلس الفرعي ألي قرار بأن يكون متوافقا

طاق الصالحيات ينبغي على العضو وفي حال تجاز هذه القرارات ن  صافوال ( املعتمد من قبل مجلس إدارة  LOAالصالحيات )

 في هذا الشأن.   صافوال الرجوع ملجلس إدارة 

 : ( الفصل بين املناصب8

 للرئيس، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه  إدارة مجموعة صافوال  أ( يعين مجلس  
ً
 للمجلس ونائبا

ً
من بين أعضائه رئيسا

 
ً
 منتدبا

ً
 أو رئيس   عضوا

ً
 تنفيذي ا

ً
 .ا

أو   التنفيذي الرئيس منصب في ذلك الشركة بمافي  فيذي  االدارة وأي منصب تنب( وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس  

 .)إن وجد( املنتدب العضو

  الرئيس التنفيذي و     – إن وجد    –  كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو املنتدب   اختصاصات ج( يحدد النظام األساس  

 ومسؤولياتهم. 

  ، وينبغي أن تكون القرارات متخذة د( في جميع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالُسلطة املطلقة التخاذ القرارات في الشركة

 . بشكل مؤسس ي
 

 التداول بناء على معلومات داخلية:  (  9

على  أ(   التنفيذيين  يحظر  وكبار  اإلدارة  مجلس  اإلدارة  أعضاء  مجلس  مطلع  وأمين  أخر  أسهم  التداول  واي شخص  في 

كما يحظر على غير املطلع التداول بناءا على معلومات داخلية إذا حصل    ، على معلومات داخلية  بناءً مجموعة صافوال  

 . ن هذه املعلومات داخليةوهو يعلم أو يجدر به أن يعلم إمطلع على هذه املعلومات من شخص آخر 

اإلفصاح عن أي معلومات داخلية  املشار إليهما في )أ( أعاله    وكذلك الشخص غير املطلع  األشخاص املطلعينيحظر على  (  ب

ألي شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص اآلخر من املمكن أن يقوم بالتداول في الورقة املالية  

 مات الداخلية.                ذات العالقة باملعلو 
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 والتدريب: التقييم    (  10

 تقييم األداء:   أ( 

وأعضائه ولجانه    لس  أداء املجاآلليات الالزمة للتقييم    –الترشيحات  لجنة املكافآت و بناًء على اقتراح    –يضع مجلس اإلدارة   .1

 
ً
   .واإلدارة التنفيذية سنويا

املعنيين  و  .2 واألشخاص  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  عنها  يفَصح  وأن  وواضحة  مكتوبة  األداء  تقييم  إجراءات  تكون  أن  يجب 

 وذلك في سبيل ضمان فعالية عمل املجلس وأعضاء املجلس واللجان واالدارة التنفيذية. .بالتقييم

األداء )وال  .3 تقييم  ادارة  ويعتمد  االستراتيجية للشركة، جودة  باألهداف  املرتبطة  األداء األساسية   يقتصر( على مؤشرات 

كما يشتمل تقييم األداء على اختبار نقاط القوة والضعف،   املخاطر، كفاءة نظم الرقابة الداخلية واألنشطة ذات الصلة.  

  .والطرق املمكنة ملعالجة نقاط الضعف

الفرديو  .4 التقييم  في  ومسؤولياته    يراعى  واجباته  بأداء  والتزامه  للعضو  الفعالة  املشاركة  مدى  اإلدارة  مجلس  ألعضاء 

ومساهمته اإلجمالية في صافوال، بما في ذلك التركيز على املجاالت التي يرى املجلس أو اإلدارة أن املجلس يمكن تحسينها  

 .باإلضافة إلى حضور جلسات املجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها

ت ويتم اإلفصاح عنها في  سنوا  أربعكل مرة جهة خارجية مستقلة  كما يقوم مجلس اإلدارة بالحصول على تقييم ألدائه من .5

   .تقرير مجلس اإلدارة وعالقتها بالشركة )إن وجدت(

وجهات  ويعمل على ضمان قيام أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بتقييم أداء رئيس املجلس بشكل دوري بعد أخذ   .6

د جوانب القوة    -من دون أن يحضر رئيس املجلس النقاش املخصص لهذا الغرض  –نظر األعضاء التنفيذيين   على أن تحد 

 . يتفق مع مصلحة الشركة بما والضعف واقتراح معالجتها 

 أداء املجلس وأعضائه، واللجان واإلدارة التنفيذية.   نتائج تقييمويتضمن التقرير السنوي ملجلس اإلدارة  .7
 

 ( التدريب: ب 

 ووضع  فيذية،التن  اإلدارة فريق  أعضاء اللجان و و  اإلدارة  سمجل أعضاء وتأهيل  بتدريب  الكافي االهتمام إيالء صافوال على  يتعين

 :يلي ما مراعاة مع لذلك،  الالزمة البرامج

 املعينين   فيذيةالتن اإلدارةأعضاء اللجان و و  اإلدارة سمجل ألعضاء برامج إعداد 
ً
 وأنشطتها، الشركة  عمل بسير للتعريف حديثا

 :يلي ما  وبخاصة

 .وأهدافها الشركة استراتيجية  .أ

 .الشركة ألنشطة والتشغيلية املالية الجوانب .ب

 .وحقوقهم ومسؤولياتهم  ومهامهم اإلدارة سمجل أعضاء التزامات .ج

 .واختصاصاتها الشركة  لجان مهام .د

 تدريبية ودورات برامج  ىعل فيذيةالتن اإلدارةأعضاء اللجان و و  اإلدارة سمجل أعضاء من كل لحصول  الالزمة اآلليات وضع  ه.

 .الشركة بأنشطة العالقة ذات املجاالت  في ومعارفهم مهاراتهم مية نت بغرض مستمر؛ بشكل
 

 : على ما يليبرنامج تعريف العضو الجديد بالشركة  وفي ضوء ذلك يتضمن

الوثائق الضرورية والالزم االطالع عليها وتشمل على سبيل املثال )النظام األساس للشركة، التقرير    يحتوي علىتجهيز ملف   (أ

أعضاء    ومسئوليات  والتزامات، بعض اللوائح الداخلية مثل الئحة الحوكمة التي تتضمن مهام  لعامين ماضيينالسنوي  

 .  ) ت املستندا، وما في حكم ذلك من ا واختصاصاتهمجلس اإلدارة واللجان  
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 املالية وأهدافها الجوانب صافوال ةواستراتيجيتقديم عرض شامل من قبل اإلدارة التنفيذية للعضو الجديد عن خطط  (ب

وكافة   ألنشطة والتشغيلية لها  التابعة  والشركات  عملها  ومسيرة  ب  أنشطتها   تارتباطاالشركة  العالقة  صافوال ذات 

(Roadshow Presentation ) 

 وقطاعات األعمال التابعة لها والتعرف ميدانيا على نشاطها وعملها.  لصافوالالتنسيق لترتيب زيارة  (ج
 

 التنفيذية:   املجلس واإلدارة التواصل بين أعضاء    ( 11

مجلس   بين  التواصل  االلتزام    صافوال لتعزيز  يتم  اململكة،  وخارج  داخل  والشقيقة  التابعة  الشركات  ومجالس  واللجان 

 بالتوجيهات التالية:  

 . سواء على مستوى املجموعة أو الشركات الفرعية  يتم توجيه الدعوة لعقد أي اجتماع من قبل رئيس املجلس أو اللجنة املعينة.  1

 .املعنية اللجنة  رئيس املجدولة إال بعد التشاور مع رئيس املجلس أو عدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات . 2

 أو متى ما طلب ذلك . 3
ً
 األعضاء.   أحدللرئيس الحق في أن يدعو الجتماع استثنائي غير مجدول متى ما رأى ذلك ضروريا

 جدول أعمال االجتماع. أن يتم التنسيق بين رئيس املجلس وأمين السر واألعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع . 4

 . إرسال أي معلومات وعند عقد أي اجتماعاتقبل التنسيق بين رئيس املجلس واللجان . 5

 بتقرير شهري يتضمن أدائها.  صافواليتوجب على الشركات الفرعية تزويد مجلس إدارة . 6

الشركة  نلتج.  7 تقوم  تعارض،  حدوث  جدول    األمب  بوضع  صافوال(  واللجان    اجتماعات )مجموعة    واجتماعات املجلس 

  إدارات الشركات الفرعية ولجانها مجالس 
ً
 للعمل بموجبهعلى ذوي العالقة ألخذ مرئياتهم عليه ه م وتعمي مسبقا

ً
 . تمهيدا

، وفي حال  املتعلقة بشؤون مجلس اإلدارةأمين سر مجلس اإلدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة في األمور  .  8

بموجب توجيه  بأعمال املجلس وخبرة ممن لهم عالقة   ةالتنفيذياإلدارة فريق دوث أي طارئ له يقوم أحد أفراد غيابه أو ح

 من الرئيس التنفيذي بالقيام باملهمة إلى حين عودة أمين سر املجلس. 

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي أو أي من أعضاء الفريق التنفيذي عند الحاجة. يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التواصل مع. 9
 

  باملعلومات والتواصل معهم:   أعضاء املجلس تزويد  (  12

 بجميع  الشركة ولجان بوجه خاص التنفيذيين غير واألعضاء اإلدارة مجلس أعضاء تزويد بالشركة التنفيذية اإلدارة على يتعين

 املناسب؛ الوقت وفي مضللة وغير وصحيحة وواضحة  تكون كاملة أن على الالزمة، والسجالت والوثائق والبيانات املعلومات

 .واجباتهم ومهامهم أداء من  لتمكينهم 
 

 للتواصل بين وفي ضوء ذلك  
ً
نش ئ    صافوالوتعميقا

ُ
موقع خاص بأعضاء مجلس إدارة صافوال    صافوال وأعضاء مجلس اإلدارة ت

(Intranet/Portal  من تصفح محتويات هذا 
ً
( ويتم تزويدهم باسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة بكل عضو لتمكينهم جميعا

الحوكمة    الئحةوجميع لجانها املنبثقة والنظام األساس، و   صافوالاملوقع، ويحتوي املوقع على محاضر اجتماعات مجلس إدارة  

املجلس ولجان    باجتماعات  ةاإلدارة، والوثائق املتعلق، وتقرير مجلس  والسنوية  ، والتقارير املالية الشهرية والربع سنويةشركةلل

 من موعد كل اجتماع.   الشركة وذلك قبل وقت كاٍف 
 

آرائهم ومناقشة أي مسألة تتعلق بالشركة، كما   كما يوفر املوقع فرصة جيدة لألعضاء للتواصل مع بعضهم البعض وطرح 

املوقع. كما  يوجد باملوقع خدمة اخصائي منظم اجتماعات ملساعدة االعضاء الراغبين باالستفادة من الخدمات التي يوفرها  

يق االدارة التنفيذية. ويتم تحديث املوقع بشكل دوري بواسطة أمين سر املجلس  عضاء مجلس االدارة وفر أيوفر املوقع عناوين  

املسؤول عن حل أي مشكلة تواجه    املوقع وهوالذي يمكن االستعانة به في حالة وجود أي صعوبة في تسجيل الدخول أو تصفح  
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يق الهاتف او  املوقع ويقوم بحلها سواء عن طر استخدامهم املوقع وتبليغ ادارة الشركة بأي مشكلة يتعرض لها    ثناء أ  عضاء األ 

 و ارسال تقني معلومات مختص لحل املشكلة التقنية. أبزيارة مكتب العضو 

 ويلتزم جميع األعضاء باملحافظة على سرية املعلومات التي يوفرها هذا املوقع واتخاذ التدابير الالزمة لذلك. السرية:
 

 : (  املصادر والسلطات 13

الكامل على كافة الدفاتر    االطالعللقيام بدوره الرقابي، يكون للمجلس سلطة التحقيق في أي مسألة تعرض عليه وله الحق في  

بأي جهة خارجية أو مراجعي    االستعانة كما له الحق في    صافوال،موظفي مجموعة  شئون  والسجالت واملستندات واملرافق و 

املجلس قد يطلب    املصروفات،بدفع كافة تلك    وتقوم الشركة، أو تكبد نفقات أخرى لهذا الغرض،  استشاريينالحسابات أو  

موظف من صافوال أو شركاتها الفرعية أو أي مستشار قانوني خارجي، أو مراجعي الحسابات الخارجيين أو أية    مع أي  االجتماع

امل من  على مسؤوليتهم  لجنة  عنهم  نيابة  بالتأمين  الشركة  تقوم  أن  إدارة صافوال  مجلس  يستحق  ذلك،  إلى  باإلضافة  جلس. 

 إدارة. كأعضاء مجلس 
 

 (: صافوال  ملجموعة ها )بما في ذلك الرئيس التنفيذي  اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهام   ( 14

 :ما يلي ومهامها التنفيذية اإلدارة اختصاصات ضمن  ويدخل

 . املقرة من مجلس اإلدارة  للشركة الرئيسةالداخلية واألنظمة واألهداف   واالستراتيجيات  والسياسات  الخطط ( تنفيذ1

إلى اقتراح خطط شاملة استراتيجية  اقتراح  (2   إلى عمليات باإلضافة   الرئيسة  العمل للشركة وترجمة الخطة االستراتيجية 

 .وتنفيذها الطارئة اإلدارية الظروف إدارة وخطط املخاطر، وإدارة والتمويل،  االستثمار،وآليات  وسياسات  واملرحلية

( عرض التقارير الدورية املالية وغير املالية للمجلس بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة  3

 االستراتيجية.  

 لنظرملناقشتها وا  اإلدارة مجلس إلى ورفعها للشركة والوظيفية التنظيمية املال والهياكلم املقترحات املتعلقة بهيكلة رأس  يتقد (4

 .اعتمادها  في

 . واستراتيجيتهاواملادية واملالية بالطريقة املثلى وبما يتوافق مع أهداف الشركة  ( إدارة املوارد البشرية5

إدار 6 عن   
ً
فضال أنشطتها،  وتسيير  للشركة  اليومي  العمل  إدارة  الشركة  (  أهداف  مع  يتفق  وبما  األمثل  بالشكل  مواردها  ة 

 بما يتفق مع االنظمة والقوانين ذات الصلة. .واستراتيجيتها

االلتزام  7 عل  والحرص  وكفايتها،  النظم  تلك  فعالية  من  والتحقق  املخاطر،  وإدارة  الداخلية  الرقابة  نظم  وتنفيذ  تطوير   )

 .بمستوى املخاطر املعتمد من مجلس اإلدارة

 .اإلدارة مجلس من  املعتمدة  للشركة الداخلية  واألنظمة السياسات ( تطوير وتنفيذ وتحديث8

 والصناعات ذات العالقة. أعمال الشركة( مراقبة املؤشرات ذات الصلة ببيئة  9

وسير  10 الشركة  تتطلبها مصلحة  التي  القرارات  واتخاذ  املساهمين  اإلدارة وجمعيات  يرسمها مجلس  التي  السياسة  تنفيذ   )

 .  هدافهاوتحقيق أ أعمالها 

 ( التوصية ملجلس اإلدارة بخصوص ما يلي: 11

 وخطة االستثمار. صافوال جموعة  أ( االستراتيجية العامة مل 

 والشركات الفرعية. صافوال ة جموع ب( وضع األهداف املالية مل 

 ج( تحديد النموذج األمثل لتوزيع رأس املال للشركات الفرعية واستثمارات املجموعة األخرى.  

 ياتها وأهدافها املالية.  ( اقتراح الهيكل الرأس مالي األمثل للشركة واستراتيج12
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 .فيها والتصرف األصول  وتملك للشركة  الرئيسة الرأسمالية النفقات اقتراح (13

 ( اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها. 14

 :وتشمل عليها، العام واإلشراف الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة  ( تنفيذ15

 .املصالح  تعارض سياسة  تنفيذ  .أ

 .املالية بإعداد التقارير الصلة اإلجراءات ذات ذلك في بما  سليم، بشكل واملحاسبية  اإلجراءات املالية  تطبيق .ب

ج. تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة املخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة  

 .مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب املصالح  علىمستوى الشركة، وطرحها بشفافية  ىملمة بثقافة الحد من املخاطر عل 

 االستثمار أو الخروج من استثمارات في نشاطات جديدة خارج نطاق األنشطة الرئيسة للشركات التابعة. ( 16

التزام    )17 إدارة    الوثيقةبمعايير الحوكمة الواردة في هذه    صافوالتنفيذ وضمان  على مستوى    الشركةوالتي حددها مجلس 

 وبما ال يتعارض مع أحكام الئحة حوكمة الشركات. والشركات الفرعية التابعة لهاصافوال  مجموعة 

باألنظمة واللوائح والتزامها   (18 تقيد الشركة  التي تضمن  السياسات واإلجراءات  الجوهرية  تنفيذ  املعلومات  باإلفصاح عن 

 .للمساهمين وأصحاب املصالح

 :تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي )19

 .أ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

 .ب. حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس أو تقرير استمرارها

ن في نظام الشركة األساسم ج. استخدا  ..احتياطات الشركة في حال عدم تخصيصها لغرض معي 

 .إضافية للشركة د. تكوين احتياطات للشركة

 .ه. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية

منح للعاملين، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت   اقتراح)20
ُ
   في شكل أسهم. سياسة وأنواع املكافآت التي ت

 بمستوى  ، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر  نظمتنفيذ ( 21

، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املوكلة إلى  اقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها

 التنظيمية املختلفة.املستويات 

 تنفيذها.  التنفيذية وطريقةاإلدارة اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إلى ( 22

ءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية  يات التي تفوض إليها، وإجرااقتراح الصالح( 23

 عن ممارستها لتلك الصالحيات.

 املطبق في الشركة. مراقبة األداء املالي للشركات الفرعية في ضوء املوجهات ونموذج الحوكمة ) 24

 ( تقييم املخاطر على مستوى الشركات الفرعية واالستثمارات األخرى املختلفة والتوصية ملجلس اإلدارة حول اإلدارة املثلى لها. 25 

 تطوير ثقافة تعكس قيم وأخالقيات مجموعة صافوال.  ( 26

لدى السلطات الرسمية والتنسيق معها للمساهمة في تطوير التشريعات والقوانين الالزمة إلزالة املعوقات    الشركة( تمثيل 27

 التي قد تعترض الشركة ودعم قدرتها على تحقيق أهدافها. 

28  ) 
ً
  وابراء الصلح    قبول   صالحيات  ه يمنح  والذي   للشركة   األساس ي   النظام   في   الواردة  التنفيذي   الرئيس  صالحيات   مع   انسجاما

   ملبالغ تلك املطالبات  سقف   تحديد  دون وغيرها    الشركة   مديني 
ً
 سقف   مجلس اإلدارة   حدد   فقد  ، الداخلية  للرقابة  وتعزيزا

ً
  أعلى     ا

أي    في  الواحدةاملطالبة    مبلغ يتجاوز   ال بحيث  ،االساس ي  النظام  من(  21)  املادة  في  الواردة  الصالحيات  هذه  من  صالحية  كلل
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املطالبة مليون ريال فيتم    مبلغ  تجاوز   حال   وفي  ريال،  مليون   مبلغاملادة املشار إليها    فياملذكورة    والصالحيات  الحاالت  من  حالة

 الرجوع إلى لجنة املراجعة ومن ثم عرضها على مجلس اإلدارة للموافقة عليها. 

 األساس.   نظام الشركة  نم (21) ةاملاداملنصوص عليها في ( بجانب ذلك يختص الرئيس التنفيذي بكافة الصالحيات  29

 .الغير إلى إفشائها وعدم وأنشطتها بالشركة الصلة ذات املعلومات سرية على ( الحفاظ30

املختلفة لضمان توافق إفصاحات  مع وسائل اإلعالم    تصاللضبط اال للعمل بموجبها  الالزمة  وضع حزمة من اإلجراءات  (  31

 مع األنظمة والقوانين.    الشركة
 

 أمين سر مجلس اإلدارة:  ( 15

 ( مهام ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة 1

اإلدارة وإعداد   (أ اجتماعات مجلس  نقاشات ومداوالت، وبيان مكان  جدول أعمالها و توثيق  لها تتضمن ما دار من  محاضر 

االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين  

وأمين    اضرينوتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الح  وجدت،إن    –أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  

 السر. 

ها ب رفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعد 
ُ
 املجلس. ( حفظ التقارير التي ت

املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي وثائق أو    اجتماع  أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال  تزويد) ج

 .معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع

 . التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجلس )د

التابعة  إعداد  )ه )املجموعة وشركاتها  ولجانها  اإلدارة  السنوي ملجالس  اإلجتماعات  يتوافق مع قواعد   (OpCosجدول  بما   )

تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات  ، و مجلس اإلدارة  والعامة أولوائح الحوكمة املعتمدة من قبل الجمعية  

 .املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية

 .عرض مسودات املحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها )و

واملعلومات    )ز املجلس  اجتماعات  محاضر  من  نسخة  على  وسريع  كامل  بشكل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من حصول  التحقق 

 .والوثائق املتعلقة بالشركة

 .التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة  )ح

 ملا نصت    وااللتزامبالتنسيق مع ضابط الحوكمة  احات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  تنظيم سجل إفص   )ط
ً
وفقا

 حوكمة الشركات.  الئحةعليه 

 .تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ) ي

التنسيق الحوكمة    ك(  الحوكمة  ف  وااللتزام مع مسؤول أو ضابط  بمتطلبات  يتعلق  اإلدارة يما  العالقة بمجلس  ولجانه    ذات 

 )حيث ما ينطبق( وتكوينها ومسئولياتها ولوائح عملها.  

 ( مؤهالت أمين سر مجلس اإلدارة: 2

 على شهادة جامعية في القانون   أن ) أ 
ً
خبرة عملية  وأن تكون لديه   ،أو ما يعادلها أو اإلدارة    أو املالية أو املحاسبة يكون حاصال

أو أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات في حال لم يكن لديه    .ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات

 شهادة جامعية في أي من املجاالت آنفة الذكر. 

 ( أن تكون لديه مهارات تواصل وحضور جيد. ب
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 ( مطلع على قانون الشركات ولوائح هيئة السوق املالية. ج

 م بأنشطة ومجال عمل الشركة.( ملد

 ( مهتم بالتفاصيل ومرن ومبدع.ه

 ( يتمتع بمهارات كتابية جيدة باللغة العربية واإلنجليزية. ز
 

 أمين سر مجلس اإلدارة:   استقاللية (  3

1  . 
ً
ال يجوز  للقيام باملهام املنصوص عليها في هذا الدليل و   غيرهم،للمجلس من بين أعضائه أو من    يعين مجلس اإلدارة أمينا

  وأجره. ، ويقوم املجلس بتحديد استحقاقاتهشركةال  إدارةمجلس إال بقرار من   سجلاملأمين سر  عفاءإ
 

 : أمين سر مجلس اإلدارةمكافأة  (  4

اجتماعات  يبلغ   اإلدارةبدل حضور  ألمين    3,000  مجلس  ريال  آالف(  الواحدةال)ثالثة  للجلسة  الجتماع  سر  املبلغ  ونفس   ،

بدالت من  هذه المراجعة  تخصيص مكافأة مقطوعة أو    للمجلسكما يحق  ،  )ثالثة آالف(  3,000جمعية العامة للمساهمين  ال

.   يفترة ألخرى بما 
ً
 راه مناسبا

 

 
ً
 : الشركة   لجان   : خامسا

 اللجان:  موجهات عامة لعمل    ( 1

 وهي:   ومجلس أمناء ملتابعة أنشطة املسؤولية اإلجتماعية لجانثالث لدى صافوال 

 . (11) لجنة املراجعة   - أ 

 . (12) لجنة املكافآت والترشيحات   - ب 

 لجنة االستثمار   - ج 

 ( املسؤولية االجتماعية مجلس أمناء عالم صافوال )   - د 

سواء تلك اللجان االسترشادية التي وردت في   أعضاء املجلس على ذلكيمكن للمجلس تشكيل لجان أخرى إذا صوت أغلبية  و 

 
ً
 . الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية أو حسب ما تقتضيه الحاجة الحقا

 أ( الهدف من اللجان:  

تعمل هذه اللجان كأذرع مساعدة ملجلس اإلدارة في عملية الرقابة اإلدارية ودراسة املواضيع ذات العالقة بطبيعة عملها بشكل  

 تفصيلي والتوصية بخصوصها ملجلس اإلدارة ملساعدته في اتخاذ القرارات السليمة.   

 ب( املوجهات العامة:  

 إلجراءات عامة   .1
ً
وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه    ،اإلدارة  مجلسيضعها  يكون تشكيل اللجان وفقا

من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية. وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها  

 األعمال املوكلة إليها. وذلك ال يعفي املجلس من أية مسؤوليات فوضها إلى هذه اللجان. 

 
م استيفاء لمتطلبات نظام  2016يوليو    26الئحة عمل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بتاريخ    النسخة األولى  تم اعتماد  (11)

م، حيث تم اعتماد الالئحة المعدلة من قبل 2017الشركات، كما تم تعديلها بما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة خالل فبراير  

العامة   بتاريخ  الجمعية  المنعقد  اجتماعها  في  للمساهمين  الشركة  2/11/2017العادية  موقع  وعبر  تداول  المالية  السوق  موقع  عبر  نشرها  وتم  م 

 اإللكتروني. 
م  2/11/2017الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ  النسخة األولى  تم اعتماد    (12)

 وتم نشرها عبر موقع السوق المالية تداول وعبر موقع الشركة اإللكتروني. 
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  ة أمكافوطريق  مهام ومسؤوليات كل لجنة باإلضافة إلى طرق عقد اجتماعاتها وأسلوب عملها  يقوم املجلس بتحديد   .2

 (13) .اللجانضمن لوائح عمل تلك أعضائها 

 الئحة لجنة املراجعة ولجنة املكافآت والترشيحات من قبل الجمعية العامة للمساهمين.   اعتماده يتم .3

  الئحتي يحق لكل لجنة اقتراح إجراء التعديالت التي تراها مناسبة على الئحة عملها ملجلس اإلدارة للمصادقة عليها، عدا   .4

 . ا موافقة الجمعية العامة للمساهمينمهوالتي يقتض ي أي تعديل عليوالترشيحات  تآ املكاف ولجنةلجنة املراجعة 

بتفاصيل   .5 الهيئة  تشعر  أن  الشركة  املنبثقةعلى  وصفات    اللجان  اللجان  أعضاء  أسماء  ذلك  في  بما  املجلس  عن 

 .بهذا الخصوصالحقة رات  يحدوث تغيفي حال أو   عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم

لجميع اللجان سلطة التحقيق في أي مسألة تعرض عليها ولها كامل الصالحية لالطالع على دفاتر الشركة وسجالتها   .6

ا، كما لها سلطة تعيين محاميين او مستشارين او مدققي حسابات خارجين لذات الغرض  ومرافقها وشؤون موظفيه

الذي تمارسه اللجان. يكون   الدور الرقابي  ملجلس اإلدارة  على أن تتحمل الشركة جميع النفقات الالزمة وذلك هو 

 ملا نص عليه نظام الشركة األساس، كما تم ذكر تف
ً
كافآت ضمن  اصيل تلك املصالحية تحديد مكافآت اللجان وفقا

 املجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية املعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.  مكافآت  سياسة 

 ( عضوية اللجان: ج 

بناًء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات ملدة تبدأ مع دورة  صافوال  للجان من قبل مجلس إدارة  يتم تعيين أعضاء ا .1

بانتهاء دورة مجلس اإلدارة، على أالاإل مجلس    ىعل يزيد وال ثالثة عن لجنة  كل أعضاء  عدد يقل دارة وتنتهي فترة عضويتهم 

ؤوليات اللجنة املعنية،  خمسة. ويجب أن يكون أعضاء اللجنة ممن لهم خبرات ومؤهالت ذات صلة بطبيعة عمل ومهام ومس 

 ألهداف وأعمال اللجنة 
ً
 ملا يراه محققا

ً
 كما يجوز للمجلس عزل جميع األعضاء أو بعضهم في أي وقت وذلك وفقا

في اللجان املعنية باملهام التي قد ينشأ عنها حاالت تعارض في    غير التنفيذيينيجب تعيين عدد كاٍف من أعضاء مجلس اإلدارة  و  .2

، كتأكد من سالمة التقارير املالية وغير املالية، ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، والترشيح لعضوية مجلس  املصالح

و اإلدارة املكافآت.  وتحديد  التنفيذيين،  كبار  وتعيين  بواج،  اللجان  واالهتمام  يلتزم رؤساء وأعضاء هذه  والوالء  العناية  بات 

 بمصالح الشركة واملساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية. 

 ومحققا ألهدافها، كما يحق لها منح فريق العمل   .3
ً
يحق لكل لجنة تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبا

 على أال  
ً
يقل عدد أعضاء أي فريق عمل منبثق من هذه  املنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها متى ما رأت ذلك مناسبا

 اللجنة عن عضوين. 

 لكل لجنة،    الشركةيقوم مجلس إدارة   .4
ً
 لهم    وإذابتعيين رئيسا

ً
لم يقم املجلس بذلك يقوم أعضاء اللجنة باختيار رئيسا

للجمعيات العامة لإلجابة عن  ينيبونهم من أعضائها  ويجب حضور رؤساء اللجان أو من    بغالبية أصوات أعضاء اللجنة.

 أسئلة املساهمين. 

اللجان   .5   من ة  نافذ  االستقالة  وأمين سرها وتعد  مجلس اإلدارةرئيس  إخطار    بموجب  أن يعتزل يحق لكل عضو من أعضاء 

 .  اإلبالغ في املحدد  التاريخ

على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات   بناءً  –في حال شغور أحد مقاعد عضوية أي من لجان الشركة يقوم املجلس  .6

 في املقعد الشاعر ليكمل فترة سلفه حتى نهاية الدورة –
ً
 .بتعيين عضوا

 

 
 لجنة االستثمار وذلك ضمن اللوائح الداخلية للحوكمة بالشركة.   الئحة عملباعتماد    م17/12/2017-16في اجتماعه المنعقد بتاريخ  اإلدارة  قام مجلس   )13(
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 اللجان:   اجتماعات (  د

 خالل العام، كما يمكن عقد    اجتماعاتتجتمع كل لجنة ثالث إلى أربع  
ً
 استثنائية متى ما تطلب األمر ذلك.    اجتماعاتمجدولة مسبقا

 ( أمين سر اللجان: هـ 

)في حال كان    كون له حق التصويت على قراراتهامن بين أعضائها أو من موظفي الشركة على أال يلجنة أمين سر لها  كل  ختار  ت

 عن القيام  و   من غير أعضائها( 
ً
اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ  أنشطة  باإلعداد الجتماعات و يكون مسؤوال

  أجره ، وتقوم كل لجنة بتحديد  اللوجستية األخرى اإلدارية و توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها، والتواصل بين أعضائها واإلجراءات  

 الخصوص. وطريقة صرفها في ضوء السياسات املعول بها بمجموعة صافوال في هذا  

 ( التقارير: و

رفع تقرير دوري ملجلس اإلدارة عن أداء اللجنة وأبرز إنجازاتها، وعلى كل لجنة إعداد ونشر تقرير سنوي  على رئيس كل لجنة  

كل لجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بشكل دوري عن أنشطتها  بحسب ما تقتضيه األنظمة والقوانين املعمول بها. كما يتوجب على  

ها وتوصياتها. ويمكن أن يكون التقرير ملجلس اإلدارة تقرير كتابي أو تقرير شفوي يقدمه رئيس اللجنة أو أي عضو  وأبرز قرارات 

 من األعضاء تفوضه اللجنة بعمل ذلك التقرير.  

: ( تقييم أداء اللجان ز   

بإشراف من لجنة املكافآت والترشيحات،   الجنة وذلكتلك بحسب ما جاء في الئحة  ألداء عملها( على كل لجنة القيام بتقييم 1

وفي سبيل ذلك ينبغي على اللجنة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كانت قد تناولت كافة املسائل التي تقع أو ينبغي أن تقع ضمن  

وجه   على  التقييم  يشمل  أن  على  عملها  بنطاق  الصلة  ذات  القضايا  جميع  اللجنة  تتناول  أن  ينبغي  حيث  عملها،  نطاق 

 صوص ما يلي:الخ

 جودة وشمولية املعلومات التي حصلت عليها اللجنة. -

 من اللجنة للمجلس.  والتوصيات املقدمةالتقارير -

و   - املعلومات  مناقشة  كافية  طريقة  بصورة  منها  املطلوبة  املهام  إلنجاز  كافية  اللجنة  اجتماعات  ومدة  عدد  كان  إذا  ما 

 وشاملة.

 حضور وغياب األعضاء. -

 يتضمن نتائج التقييم باإلضافة إلى أي تعديالت مقترحة.( على كل 2
ً
 لجنة أن تقدم للمجلس تقريرا

 

 لوائح اللجان: ح(  

خاصة بها، تتضمن مهامها ومسئولياتها وآليات متابعتها وطريقة مكافأة أعضائها وال يتم تعديلها  لكل لجنة الئحة عمل منفصلة  

املراجعة ولجنة   للجنة  بالنسبة  للمساهمين  العامة  الجمعية  للجنة االستثمار وبموافقة  بالنسبة  اإلدارة  إال بموافقة مجلس 

 املكافآت والترشيحات.  
 

 واملعامالت مع أطراف ذوي عالقة املصالح   : تعارض سادسا 

املحتمل    سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الواقعة أووليات ومهام املجلس، عليه وضع  ؤ مس  ضمن

 تعاملهم عند  الشركة  في العاملين من  فيذية أو غيرهمناإلدارة أو اإلدارة الت  سوقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجل
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الئحة حوكمة  املتطلبات املنصوص عليها في   السياسة  هذه  تتضمن ويشترط أن   اآلخرين،  املصالح أصحاب  مع أو الشركة  مع

 ، وفي ضوء ذلك قام املجلس بتطوير السياسة التالية:  ونظام الشركاتهيئة الالشركات الصادرة عن  
 

    : سياسة تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض املحتملة 

 ( الهدف من السياسة:  1

لكٍل من   الواقعة أو املحتمل وقوعها  تعارض املصالح  حاالت  التي تنظمواإلجراءات  الغرض من هذه السياسة هو بيان السياسات   

اإلدارة   ومجلس  الشركة  الشركة  مساهمي  ومراجعي  ولجان  واملوظفين  التنفيذيين،  واملستشارين وكبار  وأصحاب    الحسابات، 

 في هذه السياسة "باألشخاص املعنيين"(. كما تهدف هذه السياسة   ما تقتضيهاملصلحة اآلخرين حسب  
ً
الحاجة )ويشار إليهم جميعا

 للمتطلبات القانونية  
ً
  إلى مساعدة "األشخاص املعنيين" للتعامل مع حاالت التعارض وفقا

ً
ساءلة    ألهدافووفقا

ُ
  والشفافية التي امل

 في عملياتها.  تطبقها الشركة
 

 ( نظرة عامة: 2

ينشأ تعارض املصالح في الشركات  عندما تتداخل املصالح الشخصية الخاصة لألشخاص بأي شكل من األشكال مع املصالح   

 العامة للشركة. 

ِقر وتحترم الواقع املتمثل في أن "األشخاص املعنيين" لديهم مصالح شخصية وأن لهم الحق في املشاركة في  
ُ
مجموعة صافوال ت

 .للشركةيؤدي ذلك بأي شكل من األشكال إلى تعارض مع املصالح العامة مختلف األنشطة على أال 
 

 وفيما يلي أمثلة لحاالت تعارض املصالح أو حاالت يمكن أن ينشأ عنها تعارض املصالح: 

منصبه في مجموعة صافوال، أو املعلومات، أو فرص األعمال التي يحصل عليها أثناء    أحد األشخاص املعنيين( أن يستخدم  1

 عمله في الشركة للحصول على منافع شخصية أو لتحقيق فوائد لطرف ثالث؛

 ( عندما يقوم أحد "األشخاص املعنيين" بإنشاء شركة تمارس نشاط مشابه لنشاط الشركة. 2

قرار أو الدخول في تعامل أو عملية شراء لصالح    باتخاذ " مثل عضو مجلس اإلدارة  ( عندما يقوم أحد "األشخاص املعنيين3

 شركة له مصلحة فيها. 

 ( أن يقوم املوظف و/أو أحد أقاربه بأي أعمال للموردين أو املوردين بالباطن أو املنافسين. 4

الص 5 من  تجعل  قد  مصالح  له  تكون  أو  بأعمال  املعنيين"  "األشخاص  أحد  يقوم  عندما  الشركة  (  في  عمله  أداء  عليه  عب 

 بموضوعية وفعالية.

 ( عندما يتلقى أحد "األشخاص املعنيين"، أو أحد أفراد أسرته، منافع شخصية غير مشروعة بسبب منصبه في صافوال. 6

إلى شركة أخرى    استشارات( عندما يقوم أحد "األشخاص املعنيين" )مثل عضو املجلس( بأخذ مقابل مادي نظير تقديمه  7

وفق معايير وضوابط األعمال املنافسة  أن طبيعة عملها ونشاطها مماثل ألحد أنشطة صافوال الرئيسة  نافسة للشركة أي  م

 .  املعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين  ملجموعة صافوال

حاالت تعارض املصالح،  عند وقوع   يجب على صافوال وأصاحب املصالح مراعاة القيام بما يكفل ترجيح مصلحة الشركة (  8

  ينش ئ عن التأثير على قرارات الشركة في أي عمل    وفقا ألفضل الظروف املتاحة، كما أن على "األشخاص املعنيين" االمتناع 

 
ً
 محتمال

ً
 لتعارض محتمل في    عنه تعارضا

ً
في املصالح بما في ذلك االمتناع عن التصويت على أي قرار أو أمر يكون خاضعا

 لوسائل وطرق اإلفصاح التي تحددها    أي تعارضحوا عن  املصالح، وأن يفص
ً
للمصالح ينشأ بسبب عالقتهم بالشركة وفقا

 اململكة. هذه السياسة واألنظمة ذات العالقة في
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وفي حال تقدم أحد  التوصية بخصوصهم    وأأو شركاتها الفرعية    بمجموعة صافوالواألصدقاء  التوسط لتوظيف األقارب  (  9

لوظيفة   املعنيين  األقارب  التوسط  على األشخاص  األمور  عدم  وترك   لإلجراءات    تسير له 
ً
تحددها  سياسات  الو وفقا التي 

 . دون تأثير أو تدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الشركة

     ( تطبيق السياسة: 3

 تطبق هذه السياسة على أصحاب املصالح املذكورين أدناه:

 .من رأسمال الشركة وأكثر %5لكون كبار مساهمي الشركة الذين يم( 1

 . الشركة الشركة ولجان ( أعضاء مجلس إدارة  2

 الشركة.      التنفيذيين وموظفي( كبار  3

 ومستشاري الشركة.  مراجعو الحسابات( 4

 ملا يقتضيه  5
ً
 الحال. ( أصحاب املصالح اآلخرين وفقا

 

     ( حاالت تعارض املصالح: 4

الفقرة أعاله، االمتناع عن التعامل مع الشركة و/ أو إحدى شركاتها الفرعية )التي    إليهم فييجب على أصحاب املصالح املشار  

 للقتقع  
ً
 في املصالح إال وفقا

ً
 محتمال

ً
واعد املضمنة في هذه السياسة  ضمن مجموعتها( في أي عمل يمكن أن ينشأ عنه تعارضا

 يلي: ويتمثل تعارض املصالح فيما . السارية في اململكةنظمة والقوانين واأل 

  املساهمين:   املرتبط بكبار (  تعارض املصالح  5

فما فوق من أسهم الشركة بطريقة مباشرة    %5( تخضع كافة املعامالت والعقود التي تتم مع كبار املساهمين وأقربائهم الذين يملكون  1

أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها الفرعية )التي تقع ضمن مجموعتها( لذات الشروط التي تخضع لها املعامالت  

 ر.  التي تتم مع الغي 

فما فوق من أسهم الشركة بطريقة مباشرة   %5( يتم اإلفصاح عن كافة املعامالت التي تتم مع كبار املساهمين وأقربائهم الذين يملكون  2

 أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها الفرعية )التي تقع ضمن مجموعتها( حسب األنظمة والقوانين.  

 

     بمجلس اإلدارة:   (  تعارض املصالح املرتبط 6

 للضوابط التي تضعها الجهة املختصة    –بغير ترخيص من الجمعية العامة    –(  ال يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة  1
ً
أن تكون له  وفقا

 .(14)مصلحة )مباشرة أو غير مباشرة( في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركةأي 

التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا  2 في األعمال والعقود  له من مصلحة شخصية  يبلغ املجلس بما  ( على عضو مجلس اإلدارة أن 

 التبليغ في محضر االجتماع، وال يجوز للعضو ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.  

أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية    ألي أحد منالتي يكون  عند انعقادها باألعمال والعقود    ( يبلغ مجلس اإلدارة الجمعية العامة3

ه وفق  شاط الذي تزاول ن افستها في أحد فروع ال ن ألعمال الشركة أو م  س افسة عضو املجل ن اإلدارة من م  س بعد تحقق مجل  ك فيها، وذل 

 . م واملنشورة على موقع الشركة اإللكتروني2023مايو    10في    العامة للمساهميناملنافسة املعتمدة من قبل الجمعية  ضوابط  وعايير امل 

    (  تعارض املصالح املرتبط باإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة: 7

عمل خارجية يقوم بها أي مسئول تنفيذي باإلدارة، ويجب أخذ موافقة من قبل املجلس    أي أنشطةيجب أن يتم إبالغ مجلس اإلدارة عن  

 عليها، وأن يتم اإلفصاح عنها حسب األنظمة والقوانين في هذا الخصوص.  
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وتقييمه    وفي حال أراد املسؤول التنفيذي أو املوظف القيام بهذا األمر، عليه عرض األمر على الرئيس التنفيذي للشركة لدراسة األمر

 إلصدار القرار املناسب بشأنه.
ً
 والتوصية بخصوصه ملجلس إدارة الشركة تمهيدا

 

    (  تعارض املصالح املرتبط باملراجع الخارجي والداخلي واملستشارين: 8

 مستقلين.( يجب أن يكون مراجعو الحسابات الخارجيين للشركة  1

الداخلي وت2 املراجع  املحافظة على استقاللية  ينبغي  يتبع  (  أن  الداخلية على  املراجعة  بأعمال  للقيام  له  الكافي  قديم الدعم 

 إلى إدارة الشركة. 
ً
 إلى لجنة املراجعة وإداريا

ً
 املراجع الداخلي وظيفيا

القوانين  3 عليه  وما نصت  املصالح  تعارض  مراعاة حاالت  خارجي  مراجع  أو  قانوني  أو  مالي  أي مستشار  تعيين  عند  ينبغي   )

 جهات الرقابية والنظامية في هذا الخصوص.  الصادرة من ال
 

    ( تعارض املصالح املرتبط بأصحاب املصالح اآلخرين: 9

أي من شركاتها   أو  اآلخرين للشركة  املوردين والعمالء  تتم مع  التي  املعامالت والعقود  التي تقع ضمن  الفرعية )تخضع كافة 

 مجموعتها( لذات الشروط التي تخضع لها املعامالت التي تتم مع الغير من حيث التقييم وعدالة التنفيذ واإلفصاح أو التبليغ. 
 

 (  أحكام إضافية أخرى: 10

اإلدارة  إضاف مجلس  ألعضاء  التالية  املصالح  تعارض  حاالت  مراعاة  ينبغي  سبق  ما  إلى  الشركةة  الشركة    ولجان  ومنسوبي 

 ملا يلي:  
ً
 والتعامل معها وفقا

 أصول  من أي من -بشكل مباشر أو غير مباشر  -االستفادة أو يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واملوظفين استغالل   (1

في   بصفته  عليه  املعروضة االستثمارية الفرص  أو معلوماتهاأو   الشركة أو موظف  لجانه  إحدى  أو  املجلس  في  عضويته 

 الشركة لتحقيق أي مصالح شخصية لهم أو أي أغراض أخرى ال تدخل ضمن أنشطة صافوال،  على أو املعروضة  ،الشركة

 الحظر ويسري  منها، االستفادة في الشركة ترغب التي أو أنشطة الشركة، ضمن تدخل  التي االستثمارية الفرص  ذلك ويشمل

 الشركة  التي ترغب – مباشر غير أو مباشر بطريق – االستثمارية الفرص استغالل ألجل يستقيل املجلس الذي عضو على

 .اإلدارة بمجلس عضويته أثناء بها َعِلم والتي  منها االستفادة في

لحساب   تتم  التي والعقود األعمال في العامة  الجمعية أو اإلدارة مجلس قرار  على  التصويت اإلدارة مجلس عضو  ىعل ( ُيحظر2

 .فيها مباشرة غير  أو مباشرة مصلحة له كانت  إذا الشركة

 مع تعامالت تجارية له شخص أي من الهدايا قبول  التنفيذيين وكبار وأعضاء لجانه اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يجوز  ( ال3

، ويمكن قبول الهدايا الرمزية التي ال تتجاوز قيمتها  املصالح في تعارض إلى تؤدي أن الهدايا تلك شأن  من كان إذا الشركة،

 ملا ورد في سياسة قواعد السلوك املنهي للشركة
ً
 .حوالي ألف ريال وفقا

 دون  من والجمهور  الهيئة ذلك إبالغ يشمل أن على عالقة، ذي  طرف مع تعاملها أو تعاقدها باإلفصاح عند  تقوم الشركة(  4

  أو التعامل التعاقد هذا كان إذا التعامل، أو التعاقد بذلك تأخير أي
ً
 الشركة إيرادات إجمالي من  %1 عل يزيد  أو مساويا

 
ً
التي يكون لعضو مجلس اإلدارة فيها مصلحة حيث يتطلب األمر  سنوية مراجعة مالية قوائم آلخر وفقا ، إال في الحاالت 

 من الجمعية حسب النظام.  ووموافقة  موافقة املجلس 

 بما يلي:  االلتزامحدوث تعارض للمصالح، فإنه على ذلك العضو  باحتمال ( عندما يقوم عضو مجلس اإلدارة بإبالغ املجلس 5

أو   املناقشات  في  املشاركة  عدم  فيه،    االستماعأ(  مصلحة  له  الذي  املوضوع  حول  اللجنة  أو  املجلس  ملناقشات 

 ة على األسئلة أو اإلفصاح عن حقائق جوهرية. اإلجاب  باستثناء
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، وفي جميع األحوال عندما يقوم املجلس بالتصويت  بعد إخطار املجلس  على القراراتعن التصويت    االمتناعب(  

 سرية. عملية التصويت بطريقة  أن تتم على املوضوع الذي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحه فيه فيجب 

 ( السرية: 11

 . أو الغير ( الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص1

في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة. وال يجوز لهم    ألعضاء مجلس اإلدارة أن يفشوا ( ال يجوز  2

 ألحد أقاربهم أو للغير؛ وإال وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض.  استغالل ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو 

 املصالح: ( اإلفصاح عن حاالت تعارض  12

 عن مصالحهم الشخصية التالية: 
ً
 يلتزم جميع أعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبي الشركة باإلفصاح والتبليغ فورا

( أي مصلحة في استثمار أو ملكية في نشاط تجاري أو منشأة لها فائدة أو تقدم أي خدمات ألٍي من الشركات التابعة للشركة،  1

 اتها التابعة أو تستقبل أي خدمات منها.  أو تتحصل على أي فائدة من الشركة وشرك

( نشاط تجاري أو منشأة تقوم بأداء خدمة معينة أو تبحث عن أداء خدمة مع أي من الشركات التابعة للشركة، كالبنوك  2

 وأجهزة اإلعالم أو غيرها.  

( أي مصلحة مع زبون، عميل أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من الشركة أو شركاتها الفرعية التي تقع ضمن  3

 مجموعتها.

 ( نشاط تجاري، عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها عضو مجلس اإلدارة أو املوظف.   4

مع الشركة    أقاربهممجلس اإلدارة وأي من  سر  التنفيذيين وأمين  باشرة لعضو مجلس اإلدارة وكبار  (املصالح املباشرة وغير امل5

 تقديم إقرار ينفي ذلك.  أو و/أو شركاتها الفرعية 

التنفيذيين6 وكبار  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  املقترحة ألعضاء مجلس  أو  الحالية  العمل  لعقود  و/أو    ( ملخص  الشركة  مع 

 .عيةشركاتها الفر 

(التفاصيل الكاملة ألي عقد أو ترتيب يكون فيه للرئيس التنفيذي او للمدير املالي أو ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي قريب  7

 ألعمال الشركة أو تقديم إقرار ينفي ذلك. 
ً
 لهؤالء مصلحة جوهرية فيه ويكون مهما

 – صالح تعارض حاالت  أي من عن  العامة وللجمعية للمجلس يفصح  أن اإلدارة مجلس لعضوية نفسه ترشيح في  يرغب  من على

 الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة وجود  :وتشمل  ،– الهيئة من املقررة اإلجراءات وفق

   .الذي تزاوله  النشاط فروع أحد في منافستها أو الشركة، منافسة شأنه من عمل في واشتراكه .إدارتها ملجلس الترشح في التي يرغب
 

 ( اإلشراف على تطبيق وحاالت مخالفة السياسة:  13

  مع أصحابتقوم لجنة املراجعة باإلشراف على تنفيذ هذه السياسة من خالل مراجعة الحاالت واملعامالت والعقود التي تتم  

املصالح أو التي من املحتمل أن تنطوي على حالة تعارض مصالح والرفع بأي توصيات تراها مناسبة إلى مجلس اإلدارة. باإلضافة  

 لإلجراءات املحددة في سياسة اإلبالغ عن املخالفات )
ً
 Whistle Blowingإلى ذلك يتم اإلبالغ عن  أي مخالفة لهذه السياسة وفقا

Policy ) لعالقة مع أصحاب املصالح وسياسة التظلماتوسياسة تنظيم ا. 
 

 (  مراجعة وتعديل هذه السياسة:  14

 من تاريخ  
ً
من قبل مجلس اإلدارة، ويقوم املجلس بمراجعة هذه السياسية من فترة إلى   اعتمادهايعمل بهذه السياسة اعتبارا

 ملا تقتضيه الحاجة، وال تعدل هذه السياسة إال بموافقة املجلس
ً
 . أخرى وفقا
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 ( النشر : 15

على هذه السياسة أو من    االطالعيتم نشر هذه السياسة على موقع الشركة اإللكتروني وذلك لتمكن األطراف ذات العالقة من  

 خالل أي وسائل أخرى للنشر يراها مجلس اإلدارة. 
 

 
ً
   الرقابة الداخلية  أنشطة  :  سابعا

 : نظام الرقابة الداخلية  ( 1

بإدارة  السياسات  لتقييم  داخلية  رقابة  نظام  اعتماد  إدارة الشركة   مجلس  على  يتعين املتعلقة    وتطبيق   املخاطر  واإلجراءات 

بها  الحوكمة  قواعد  أحكام   هذا   يضمن  أن  ويجب  الصلة،  ذات  واللوائح  باألنظمة  والتقيد  تعتمدها صافوال،  والتي  الخاصة 

   تتم  تعامالت األطراف ذات العالقة  وأن  الشركة  في  فيذيةن الت  املستوياتفي جميع    معايير واضحة للمسؤولية  اتباع  النظام
ً
 وفقا

 . بها الخاصة  والضوابط لألحكام
 

 و"إدارة املخاطر ":  " وااللتزام و "إدارة الحوكمة  أنشطة إدارات "إدارة املراجعة الداخلية "    ( 2

  ة الداخلي واملراجعة املخاطر، وإدارة لتقييم  إدارات أو  وحدات  –  الداخلية   الرقابة نظام  تنفيذ  سبيل  في  –  الشركة   تنش ئ   )2-1

 .وااللتزاموإدارة الحوكمة 

  واملراجعة  ،املخاطر   تقييم وإدارة إدارات  أو  وحدات واختصاصات مهام  ملمارسة خارجية  بجهات  االستعانة   للشركة يجوز  (2-2

 .املهام واالختصاصات  تلك عن الشركة  بمسؤولية وال يخل ذلك وااللتزاموإدارة الحوكمة   الداخلية،

 ( الفصل بين مهام إدارة املخاطر ومهام إدارة املراجعة الداخلية بما يضمن استقاللية كل منهما عن اآلخر.  2-3
 

 إدارة املراجعة الداخلية   ( أ

 ( مهام إدارة املراجعة الداخلية 1- أ 

  الشركة  التزام  مدى  من   على تطبيقه، والتحقق واإلشراف  الداخلية الرقابة  نظام تقييم الداخلية  املراجعة  إدارة أو  وحدة تتولى

  من   الداخلية   املراجعة   إدارة  أو  وحدة  تتكون و   .وإجراءاتها  وسياسات الشركة  السارية  والتعليمات  واللوائح  باألنظمة   وعامليها

   ويكون  املراجعة  لجنة  بتعيينه  توص ي  األقل  عل  داخلي  مراجع
ً
على  أمامها  مسؤوال د،  تحدَّ   إدارة   أو  وحدة  مدير   مكافآت  أن 

  لجنة املراجعة اقتراح   ىعل بناءً  املراجعة
ً
 .  الشركة لسياسات  وفقا

 :يلي ما  وعملها  الداخلية راجعةملا  إدارة أو  وحدة تكوين في ىويراع

  املراجعة   تتعارض مع أهداف   أخرى  أعمال   بأي   يكلفوا  وأال   املناسب،  والتدريب  واالستقالل  الكفاءة  بها  العاملين   في  أن تتوافر (  1

 أو تخل باستقالليتها.   الداخلية

   .أمامها مسؤولة وتكون  بها ترتبط وأن املراجعة، لجنة  إلى  تقاريرها اإلدارة  أو الوحدة  أن ترفع( 2

ن أن( 3
َّ
مك

ُ
 .قيد دون  عليها والحصول  والوثائق واملستندات على املعلومات االطالع منالوحدة أو اإلدارة  ت

 ( خطة املراجعة الداخلية: 2- أ 

  لجنة املراجعة،  من  معتمدة   للمراجعة  شاملة   خطة  وفق   الداخلية  املراجعة   إدارة   أو   وحدة   تعمل
ُ
ثوت    الخطة  هذه  حدَّ

ً
.  سنويا

  االلتزام، وإدارة إدارة املخاطر  أنشطة  ذلك في بما الرئيسة،  والعمليات األنشطة  مراجعة ويجب
ً
 . األقل على سنويا
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 ( تقرير املراجعة الداخلية: 3- أ 

   الداخلية  املراجعة  إدارة  أو  وحدة  ( تعد1
ً
   تقريرا

ً
  سنوي   ربع  بشكل  املراجعة  ولجنة اإلدارة  مجلس  إلى  وتقدمه  أعمالها  عن  مكتوبا

   التقرير  هذا  يتضمن  أن  ويجب.  األقل  ىعل
ً
صت  وما  الشركة  في  الداخلية  الرقابة لنظام  تقييما

ُ
  من   اإلدارة  أو  الوحدة  إليه  خل

  مالحظات  وأي   السابقة   املراجعة  وتوصيات  نتائج  معاجلة  بشأن   إدارة  كل  اتخذتها   التي   اإلجراءات  وبيان  وتوصيات،  نتائج

 .ذلك ودواعي املناسب الوقت في املعالجة عدم  حال في السيما  بشأنها

  الداخلية  املراجعة إدارة   أو  وحدة ( تعد2
ً
  تقريرا

ً
  عاما

ً
  املراجعة   عمليات بشأن املراجعة ولجنة اإلدارة  مجلس  إلى  وتقدمه مكتوبا

  وجد   إن  –  الخطة  عن  انحراف  أو  إخالل  أي  أسباب  فيه  وتبين املعتمدة،  الخطة  مع  ومقارنتها  املالية  السنة  خالل  أجريت  التي

 .املعينة املالية  لنهاية السنة  التالي الربع خالل –

  املراجعة   إدارة  أو  ووحدة  لجنة املراجعة  توصية  ىعل  بناءً   الداخلية  املراجعة  إدارة  أو  وحدة  تقرير  نطاق  اإلدارة  مجلس  يحدد  (3

 :يلي ما خاصة  بصورة التقرير يتضمن  أن  على الداخلية،

 .املخاطر وإدارة  واالستثمارات املالية الشؤون  ىعل واإلشراف الرقابة  إجراءات -

 .املالية  السوق   في  املتوقعة  غير أو  الجذرية  التغييرات  املوجودة، ملواجهة  واألنظمة  الشركة  في  املخاطر  عوامل   تطور   تقييم -

  فيها   أخطر  التي  املرات عدد  تحديد ذلك  في  بما  الداخلية،  الرقابة  نظام  تطبيق في  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أداء  تقييم -

 .املسائل  هذه  بها عالج  التي والطريقة  )املخاطر إدارة ذلك في )بما رقابية  بمسائل املجلس

  األداء   في  تؤثر  قد  أو  أثرت  التي الطوارئ   حاالت  أو  تطبيقها  في  الضعف  مواطن  أو  الداخلية  الرقابة  تطبيق  في  اإلخفاق  أوجه -

  السنوية   التقارير  في  عنها  املفصح  املشكالت  )السيما  اإلخفاق  هذا معاجلة  في  الشركة  اتبعته  الذي  واإلجراء  للشركة،  املالي

 وبياناتها املالية(  للشركة

 .وإدارتها  املخاطر  تحديد عند الداخلية  الرقابة  بأنظمة الشركة مدى تقيد  -

 .الشركة في املخاطر  إدارة  عمليات تصف التي  املعلومات -
 

 : حفظ تقارير املراجعة الداخلية ( 4- أ 

  وما   وتوصيات  نتائج  من  خلصت إليه  وما  أنجز  ما  بوضوح  ةنمتضم  العمل  ومستندات  املراجعة  تقارير  حفظ  الشركة  على  يتعين

 بشأنها.  اتخذ قد
 

 : وااللتزام ( إدارة الحوكمة  ب 

املنتدب )إن    ، وتتبع للرئيس التنفيذي أو العضوبالشركةإلى التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة    وااللتزام تهدف إدارة الحوكمة  

  وااللتزام قارير أدائها له، كما تقوم برفع تقاريرها للجنة الحوكمة )إن وجدت(، ومن أبرز مهام إدارة الحوكمة  برفع توجد(، وتقوم  

 ما يلي:  

التأكد من التزام الشركة واستيفائها ملتطلبات الحوكمة من خالل تطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة   - أ

 . والنظام األساس للشركة الرقابية األخرى ذات العالقةالسوق املالية والجهات 

األنظمة التي تصدرها    معبما ال يتعارض    وااللتزامتطوير اللوائح والقواعد والسياسات الداخلية ذات العالقة بالحوكمة   -ب

 للمتطلبات التعديلها  واقتراحا، من التزام الشركة بهحقق الجهات املشرعة، والت
ً
  وأفضل املمارسات  ظاميةنوتحديثها وفقا

   .حسب الحاجة
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 وتقييم مدى مالءمتها بصفة مستمرة. وتجنب املخالفات  االلتزامالوقائية التي تضمن للشركة تحقيق   تاإلجراءااتخاذ  - ج

 الالزمة ملجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية في مجال الحوكمة وتطبيقاتها.  االستشاراتتقديم  -د

 علولجانه اإلدارة   سإطالع أعضاء مجل -ه
ً
 املمارسات.  حوكمة وأفضلالالتطورات في مجال   ىدوما

   وااللتزام الواردة من الجهات النظامية ذات العالقة بالحوكمة   االستفساراتإعداد الردود الالزمة على  -و

الشركة في مجال الحوكمة ومنح الجوائز  املهتمين بتقييم جهود  التنسيق مع الجهات والوكاالت املحلية والدولية  اإلعداد و  - ز

 في مجال الحوكمة املؤسسة والشفافية. ما يعزز سمعة الشركة م

تطوير سجل للمعامالت مع أطراف ذات العالقة ألعضاء املجلس وكبار التنفيذيين وأقربائهم وكبار املساهمين وتحديثه   - ح

 بصفة مستمرة بالتعاون مع إدارة املجموعة وشركاتها الفرعية واألشخاص املعنيين.  

 . استيفائها للمعايير واملتطلبات النظامية  وضمان  والتقارير الدورية ذات العالقة  وااللتزام تقرير السنوي للحوكمة  الإعداد   - ط

الجمعية العامة العادية وغير العادية في ضوء ما ورد في الفصل الثاني الخاص بجمعيات    الجتماعاتاإلعداد والترتيب   -ي

 املساهمين من الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية والنظام األساس للشركة.  

محاضر   - ك أي مالحظات حولها  وقرارات  مراجعة  إلبداء  واللجان  اإلدارة  الحوكمة  )إن وجدت(  مجلس  متطلبات  في ضوء 

 .  وجدول الصالحيات املعتمد من قبل املجلس لتأكيد عملية اإللتزام والتوافق واألنظمة ذات العالقة

في ذلك الدوريات والنشرات  الجوهرية التي يمكن أن تأثر على سعر الورقة املالية قبل نشرها بما    االفصاحاتمراجعة كافة   - ل

التي تصدرها الشركة وما ينشر على املوقع اإللكتروني للشركة ومواقع التواصل االجتماعي للتأكد من   واملواد اإلعالمية 

 .   لتجنيب الشركة أي مخالفات قد تحدث نتيجة لذلك توافقها مع األنظمة والقوانين للشركات املساهمة املدرجة

 إدارة األنظمة التشغيلية وحساب الشركة لدى كل من الهيئة والسوق املالية )تداول( وتحديثهما بصفة دورية.  -م

  إعداد اإلعالنات واإلفصاحات الخاصة بالشركة والتأكد من استيفائها للمتطلبات واإلشراف على نشرها على موقع تداول  -ن

اإلعالنات الخاصة بالشركات املدرجة وإعالنات  إطالعهم على  افة إلى  وتعميمها على أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين، باإلض

 .   عبر ضابط الحوكمة واإللتزام مستمرةبصفة   التي تنشر على موقع تداول أو الهيئة  الهيئة ذات العالقة
 

لتماش ى مع  بجهة خارجية متخصصة ملساعدتها في تطوير أنظمة ولوائح الحوكمة  -االستعانة من وقت آلخر  -  شركةويجوز لل

 .  وااللتزاماملمارسات الدولية الرائدة في مجال الحوكمة  
 

 املخاطر: ج( إدارة  
 

 : ملخاطر ( سياسات وإجراءات إدارة ا 1- ج 

الة إلدارة املخاطر باملجموعة وشركاتها الفرعية. وفي سبيل ذلك يقوم     مجلس اإلدارة تهدف هذه السياسة إلى تحقيق إدارة فع 

ولجنة االستمثار ولجنة املكافآت والترشيحات  لجنة املراجعة  و   لجنة املخاطر )إن وجدت(ما في ذلك  باملختلفة  ولجان الشركة  

  ؤو مساإلدارة    مجلسيعتبر  و ،  باإلشراف على أنشطة وأعمال إدارة املخاطر )كل في مجال إختصاصه(  واإلدارة التنفيذية
ً
  من ال

تحقيق األهداف    ما يؤدي إلى م ،  بفعالية وكفاءة  دارة املخاطر يتم العمل بموجبهاإل الالزمة  والتدابير    ت اإلجراءاالتأكد من أن  

  تجارية للشركةتشغيلية والاالستراتيجية وال
ً
رض، بما في  لتحقيق هذا الغمن تدابير وآليات  ، وللمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا

 . الشركة إلدارة املخاطرذلك تكوين وحدة خاصة في 
 

تتعرَّض لبعض املخاطر من خالل طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل في مجال    -مثلها مثل أي كيان اقتصادي -إن صافوال 

   أعمال املجموعة لها  تعرُّض التي من املحتمل أن تاملخاطر  ومن أبرز  السلع واألغذية األساسية والتجزئة واالستثمارات األخرى، 
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أخطار املضاربة والتذبذب في أسعار السلع واملواد  كذلك  ناتجة عن عمليات املجموعة خارج اململكة و الجيوسياسية  الملخاطر  )ا

وتذبذب   الشركة  لعمليات  الجغرافي  واالنتشار  واملنافسة  بالتوسع  املرتبطة  واملخاطر   ،
ً
 وعامليا

ً
محليا األغذية  في مجال  الخام 

لسعودي أو العمالت املحلية للدول التي تعمل فيها والتضخم الذي يحدث القتصاديات  أسعار العمالت األجنبية مقابل الريال ا

بعض الدول التي للمجموعة شركات فرعية بها، ومخاطر تتعلق بالدخول في استثمارات جديدة، واملخاطر التي قد تنشأ وترتبط  

صدر لها املجموعة منتجاتها، كما هو عليه الحال في  باألوضاع االقتصادية والسياسية في البلدان املختلفة التي تعمل فيها أو ت

الدول  وغيرها من   تلك  في  املجموعة  بها عمليات  تأثرت  تعاني بعض اإلضرابات واألحداث، والتي  التي  املنطقة  من دول  عدد 

 .املخاطر التي تفرضها طبيعة أعمال الشركة واستثماراتها املتنوعة 
  

عن  ة املخاطر التي تتعرض لها الشركة  مراقب  هايتم من خالل  تبناء آليات وإجراءا خاطر  إدارة هذه امل سياسة الشركة في  ضمن  و 

ووحدة إدارة املخاطر )إن   واإلدارة التنفيذية وفرق العمل في الشركات الفرعيةان الشركة القائمة كثب عبر مجلس إدارتها ولج

.  تدابير في هذا الجانبو   توإجراءاسياسات وخطط  لشركات الفرعية  ن لإ، حيث  وجدت( ولجنة إدارة املخاطر )إن وجدت(

بصورة   الشركة  على  مستمر تعمل  وتطوير  ة  مجال  تنمية  في  القائمة  املخاطر  أنظمتها  املجموعة  إدارة  تقوم  كما  وتحديثها. 

 باإلفصاح السنوي عن التصور العام للمخاطر املحتملة من خالل التقرير السنوي ملجلس إدارتها. 
 

،  مخاطر االئتمان ومن أنواع املخاطر التي تتعرض لها املجموعة وتقوم بإدارتها عبر اآلليات املشار إليها في هذه السياسة هي )

، والكوادر  خاطر األسعار، وممخاطر السيولة ، و مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة، و مخاطر العمالتو 

 ين واألنظمة، واالستثمارات وغيرها(.    البشرية، التوافق مع القوان
 

املخاطر،   إدارة  وإجراءات  آليات  برنوضمن  بتطوير  الشركة  املؤسسية  تقوم  املخاطر  إلدارة  متكامل  باملجموعة    (ERM)امج 

والذي تم تطويره من قبل الشركة باالستعانة بجهة استشارية متخصصة في هذا املجال  (  GRCوتفعيله عن طريق نظام آلي )

إلى   ز يتعز والذي تشرف عليه اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى لجنة املراجعة في حدود صالحياتها واختصاصاتها، حيث يهدف 

  ا ة املخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه املشاركة الفعالة من مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذي في عملية إدار 

 .املجموعة
 

 : ملخاطر إدارة ا وحدة  (  2- ج 

تقارير أدائها له، كما  تنفيذي آخر، وتقوم برفع ( أو أي إدارة املخاطر للرئيس التنفيذي أو العضو املنتدب )إن وجدوحدة تتبع 

)إن وجدت( املخاطر  للجنة  تقاريرها  برفع  و وهي  .  تقوم  الداخلية.  املراجعة  إدارة  عن   
ً
تماما مستقلة  تقارير  إدارة  تقديم  يتم 

في ضوء اختصاصاتها املتعلقة بإدارة املخاطر واملضمنة في    مستمرة من اإلدارة التنفيذية للمجلس حول أعمال إدارة املخاطر

 ا الدليل. ذه

 إدارة املخاطر ما يلي:  وحدة أو ومن أبرز مهام  

و   تطوير-أ و استراتيجية  و خطط  الة  سياسات وإجراءات  فع  و تدابير  بم ألنظمة  املخاطر  الفرعية  صافوال  جموعة  إدارة  وشركاتها 

 .بها ومعالجتها  القصور  هأوج لتحديد املخاطر وذلك  لتحديد وتقييم

 إدارة املخاطر.   ةواستراتيجيخطط  تنفيذ-ب

الفرعية   مراقبة-ج وشركاتها  مجموعة صافوال  لها  تتعرض  قد  التي  ع  املخاطر  وإجراء  املخاطر  لتلك  تحملها  ليات  مومدى 

 .بهذا الخصوص  املستمرة التقييم 

 خطة لألزمات والطوارئ.  وضع-د
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املخاطر    والشركات الفرعية التابعة لضمان فاعلية وكفاءة نظام إدارةصافوال  جموعة  مع اإلدارة التنفيذية مل  التنسيق-ه

 تنفيذه.   وضمان

 . اإلدارة مجلس إلى فعها ور  املخاطر، هذه إلدارة املقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حول ير ر إعداد تقا -و

 .الشركة في املخاطر  إدارة في تؤثر قد مسائل من املراجعة ة نلج تثيره ما مراجعةدراسة و -ز

 تسند إليها في ضوء طبيعة عمل ومهام إدارة املخاطر تهدف إلى تعزيز كفاءتها وفعاليتها.   أخرى إضافية أي مهام   -ح

االستعانة من وقت آلخر بجهة خارجية متخصصة ملساعدتها في تطوير أنظمة وخطط إدارة املخاطر وتنفيذها   ويجوز للشركة

 بفاعلية وكفاءة.  

 
ً
 : مراجع حسابات الشركة ثامنا

 : إسناد مهمة مراجعة الحسابات  ( 1

  والتأهيل،  والخبرة   والكفاءة  باالستقالل  يتمتع   مراجع   إلى   السنويةاألولية )ربع السنوية( و   حساباتها   مراجعة   مهمة   الشركة  تسند

ن  واملساهمين  اإلدارة  ملجلس  ومستقل   موضوعي  تقرير  إلعداد بر  للشركة  املالية  القوائم كانت  إذا  ما  هفي  يبي    وعدالة  بوضوح   تع 

 . النواحي الجوهرية في وأدائها  للشركة  املالي املركز  عن

 : تعيين مراجع الحسابات وواجباته   ( 2

 أ( تعيين مراجع الحسابات: 

 مراعاة ما يلي:   مع اإلدارة،  مجلس  ترشيح ىعل بناءً  الشركة  حسابات مراجع العادية  العامة  الجمعية تعين

 املراجعة.   لجنة من توصية ىعل بناءً  ترشيحه  يكون  ( أن1

  يكون  ( أن2
ً
 املقررة من الجهة املختصة.   الشروط يستوفي وأن   له مرخصا

 الشركة.  مصالح مع  مصالحه تتعارض ( أال3

 . اثنين  مراجعين عن  املرشحين  عدد يقل أال( 4
 

 ب( واجبات مراجع الحسابات: 

 الحسابات:  مراجع على يجب

 للشركة.  واألمانة العناية  واجبي ( بذل1

 التي يطرحها.   للشبهة املثيرة  املسائل  بشأن املناسب  اإلجراء  اإلدارة مجلس اتخاذ  عدم حال في الهيئة ( إبالغ2

  ويكون .  عمله  املجلس  ييسر  لم  إذا  العادية  العامة  الجمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  من   يطلب  ( أن3
ً
  الضرر   تعويض  عن  مسؤوال

  في   واشتركوا  املراجعون   تعدد  وإذا   عمله،  أداء  في  منه   تقع التي   األخطاء  بسبب  الغير   أو  املساهمين  أو   الشركة   يصيب   الذي

 .مسؤولين بالتضامن  كانوا الخطأ،
 

 
ً
 : أصحاب املصالح  تاسعا

   : املصالح   أصحاب   مع   عالقات تنظيم ال   ( 1

العالقة مع أصحابناإلدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لت  سمجل  ىعل املصالح بهدف حمايتهم وحفظ    ظيم 

وفي ضوء ذلك قام    املتطلبات املنصوص عليها في الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية.   أن تتضمن   ىحقوقهم، عل

 املجلس بتطوير السياسة التالية: 
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   املصالح  أصحاب سياسة عالقات  

 ( الغرض 1

الغرض من هذه السياسة هو وضع املبادئ واألسس االسترشادية التي تحكم مجموعة صافوال بخصوص عالقاتها مع أصحاب  

من رفع الشكاوى والتظلمات والتبليغ عن    وتمكينهم  املصالح الذين تربطهم عالقة بمجموعة صافوال )"صافوال" أو "الشركة"(

  .املمارسات املخالفة

 نظرة عامة  (  2

إن مجلس إدارة صافوال ملتزم بتطبيق أفضل املعايير األخالقية، حيث إن صافوال تسعى بأن يكون لدى أصحاب املصالح التزام  

فراد أو مجموعة من األفراد الذين لديهم مصلحة  ويمكن تعريف أصحاب املصالح بأنهم أ   وقناعة قوية وثقة تجاه التعامل معها.

الشركة يمكن أن يتأثروا بإجراءات وأهداف وسياسات الشركة. ويشمل أصحاب املصلحة الرئيسيين  مع  مباشرة أو غير مباشرة  

 ملجتمع ككل ".  واملوظفين والزبائن والدائنين والبنوك واملوردين والجهات الحكومية وا جهاز اإلداري في الشركة "املساهمين وال 

 ومن أجل تطوير عالقات ناجحة مع أصحاب املصلحة، تتبع صافوال املبادئ التالية: 

يتأثرون   .1 الذين  املصالح  ألصحاب  الشركة بيحق  أنشطة  على  االطالع  صافوال  وأنشطة  األنظمة    أعمال  ضوء  في 

 التي تؤثر عليهم.  ، ومشاركتهم بشفافية فيما يخص مصالحهم وفيما يتعلق بالقضايا والفرصوالقوانين

وبما ال يتعارض مع األنظمة    وفي الوقت املناسب فيما يخص أعمال الشركة  الالزمة علومات  املد أصحاب املصالح بيتزو  .2

 . والقوانين

( من أصحاب املصلحة حول قراراتها التي  Feedbackسوف تسعى صافوال جاهدة إلى الحصول على تغذية راجعة ) .3

 .مع النظام ضال يتعار   وبما وأنشطتهاتتخذها فيما يتعلق بأعمالها  

عبرها للحصول على    يرغبون التواصلتسعى صافوال لتشجيع أصحاب املصالح على تحديد الطريقة والوسيلة التي   .4

 آرائهم، وفي ضوء ذلك، ستسعى املجموعة جاهدة للحفاظ على املرونة واالستجابة لخيارات أصحاب املصالح. 

 تحترم صافوال قيم وثقافة كل صاحب مصلحة.  .5

واألطراف   .6 إدارتها  مجلس  أعضاء  مع  تعاملها  أن  من  التأكد  صافوال  على  للشروط    ذات ينبغي   
ً
وفقا يجري  العالقة 

 كام املتبعة مع أصحاب املصالح من دون أي تمييز أو تفضيل.واألح

   ( أصحاب املصلحة الرئيسيين 3

 : ويوضح الجدول أدناه هذه املجموعات من أصحاب املصلحة ومصالحهم الرئيسة وتأثيرهم على صافوال

 دور الشركة تجاه أصحاب املصالح  أصحاب املصالح 

 أ(  املساهمين 

 

بخلق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين بهدف تعظيم استثماراتهم وتحقيق تلتزم مجموعة صافوال  

وحماية حقوقهم الواردة في النظام األساس للشركة والتي   عوائد مالية معقولة والعمل دوما لصالحهم 

 .تحددها اللوائح واألنظمة ذات العالقة

ب( البنوك  

واملقرضون اآلخرون  

)الدائنون،  

املستثمرون  

 املؤسسين( 

 

يجب على صافوال أن تولي اهتمام خاص بالتزاماتها تجاه البنوك واملؤسسات املالية التي تتعامل معها، 

حيث سيكون لدى العديد من الدائنين واملمولين تعهدات وشروط والتزامات مالية مسبقة تتطلب من 

 ات. مجموعة صافوال الوفاء بها للحصول على تمويل من هذه الجه

ينبغي أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة تفهم واضح لهذه املتطلبات وضمان أن تقوم اإلدارة بمراقبة 

موقف صافوال بشكل مناسب لضمان عدم اإلخالل بهذه التعهدات والشروط حتى ال يترتب على عدم 

أو عواقب أخرى تضر بمصالح أو عالقات الشركة. وباإلض أو عقوبات  بها أي جزاءات  إلى الوفاء  افة 
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اتصاالت   إقامة  على  الحرص  ينبغي  دورية   مستمرةذلك،  حوارات  في  وإشراكهم  صافوال،  ممولي  مع 

 ال يتعارض من النظام.    وبما يطلبونهاواالستجابة بطريقة إيجابية للمعلومات التي  

واالستجابة لها على وينبغي على صافوال احترام دائنيها، ومن املهم تفهم احتياجات املساهمين وتطلعاتهم  

سواًء  املستثمرين  ومطالب  توقعات  بين  توازن  إلحداث   
ً
دوما وتعمل  صافوال  وتحرص  املالئم.  النحو 

مؤسسات أو مساهمين أو أفراد لضمان وجود معاملة عادلة ومنصفة لجميع املساهمين ودون تمييز 

 بينهم. 

ج( أعضاء مجلس  

اإلدارة واملديرين  

 واملوظفين 

 

مجموعة   فرص  تلتزم  وتوفير  بنزاهة  واملوظفين(  اإلدارة  مجلس  )أعضاء  أفرادها  بمعاملة  صافوال 

والتعويض  التعيين  ذلك  في  بما  للتوظيف،  بها  املعمول  السياسات  ضمن  العاملين  لجميع  متساوية 

 . دون تمييز والتطوير املنهي والترقيات

قوق اإلنسان واحترام حقوق ويؤمن مجلس إدارة صافوال بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، واحترام ح

انحرافات  يرون  عندما  تردد  دون  اإلفصاح  موظفيه  من  صافوال  إدارة  مجلس  ويتوقع  املوظفين. 

في ضوء سياسة اإلبالغ عن املمارسات املخالفة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة   ومخالفات أخالقية

(Whistleblowing Policy) . 

أعضاء مجلس   يجب على  بتمكين صافوال من كما  والتزامهم  املوظفين  دعم  أهمية  يدركوا  أن  اإلدارة 

 .تحقيق أهدافها

كيفية تعامل صافوال مع شكاوى العمالء وحلها، وال يعتمد ب يجب على مجلس اإلدارة أن يهتم بفعالية   د( العمالء واملوردين 

والقضايا الرئيسية الناشئة من   فقط على اإلدارة. كما ينبغي أن يتم التبليغ عن اإلحصاءات ذات الصلة

 شكاوى العمالء إلى مجلس اإلدارة بصفة دورية. 

مجموعة صافوال ملتزمة بتوفير املنتجات ذات الجودة العالية والخدمات املمتازة والحلول ذات القيمة 

املضافة لعمالئها وزبائنها، كما تسعى مجموعة صافوال للتعامل مع العمالء واملوردين بطريقة أخالقية 

ملحافظة عليها، والتأكيد بناء عالقات جيدة مع عمالئها ومورديها وا   إلىوصادقة. وتسعى الشركة أيضا  

 على ضمان حماية سرية املعلومات املتعلقة بهم. 

 ه( املجتمع 

 

إن أفراد ومؤسسات املجتمع العام تتوقع أن تشارك الشركات الوطنية في تنمية املجتمع الذي تعمل 

تولي وينبغي  تنميته.  في  تساهم  االجتماعية  للمسئولية  وبرامج  ومبادرات  خطط  تبني  خالل  من   فيه 

صافوال هذه املبادرات االجتماعية أهمية خاصة وأن تكون لها كيانات إدارية التخاذ القرارات املتعلقة 

بها وتطويرها وتنميتها. كما تؤمن صافوال بأن الفشل في تفهم قضايا املجتمع ذات الصلة واالستجابة لها 

 .ائج السلبية على الشركةبشكل مالئم قد يكون لها عواقب مالية، أو سمعة سيئة، وغيرها من النت

فيها،  تعمل  التي  البلدان  كافة  في  املجتمع  وتنمية  تطوير  في  باملساهمة  صافوال  تلتزم  لذلك،  ونتيجة 

املجتمعات  لنظرة  أهمية  املجلس  ويعطي  البيئة.  على  للحفاظ  مسؤول  بشكل  املوارد  واستخدام 

 من األنشطة املجتمعية.  للمساعدة التي تقدمها صافوال في مجال األنشطة الخيرية وغيرها
 

: ( آليات حل النزاعات والشكاوى ألصحاب املصلحة 4  

ومجموعة صافوال باستثناء املوظفين، يجب على أصحاب املصالح االتصال    املصالح في حالة نشوء شكوى أو نزاع بين أصحاب  

إدارة صافوال  الشركة  بأمين سر مجلس  أمين سر املجلسأو أي شخص آخر مختص تحدده  أو الشخص    . وبمجرد إخطار 

اتخاذ اإلجراءات  ، سيقوم بإحالة املوضوع إلى لجنة املراجعة باملجموعة للتوجيه بخصوص النزاع أو الشكوى، ويتم  املختص
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املناسبة   الخصوصوالقرارات  األمر  بهذا  معالجة  تم  بأنه قد  تتأكد  أن  املراجعة  لجنة  الشركة  ، وعلى  إدارة  قبل  باتخاذ  من 

، وللشركة  اإلجراءات التصحيحية الالزمة أو التوصية من أجل حل املشكلة بطريقة مناسبة تضمن تحقيقات وإجراءات عادلة

 .  بجانب هذه السياسة لضمان فاعلية التنفيذتفصيلية إضافية  تإجراءاتطوير سياسة أو 
 

الغرض بمعالجة جميع   التي أنشأتها صافوال لهذا  التظلمات  بين صافوال وأي من موظفيها، تقوم لجنة  نزاع  وفي حال نشوء 

.  بجانب هذه السياسة لضمان فاعلية التنفيذاملوجودة لدى الشركة    تظلمات العاملين   توإجراءاالحاالت بما يتفق مع سياسة  

كما تراعي    ملعنيين، يمكن إحالة القضية إلى لجنة املكافآت والترشيحات باملجموعة.وعندما ال يكون القرار مرضيا للطرفين ا

للتظلمات وآليات    املوجودةسياسة  الاللجنة عند إجراء التحريات والتحقيقات الالزمة حاالت تعارض املصالح وتجنبها، في ضوء  

 .  التصعيد داخل املجموعة
 

 ( مراجعة وتعديل هذه السياسة 5

  وكفاءة بطريقة تتسق مع هذه السياسة، سيقوم مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة وتقييم دوري لفعالية  ولضمان عمل صافوال  

 . وتعديلها عند الحاجة هذه السياسة والعمل بموجبها
 

 : بالغ عن املمارسات املخالفةاإل   ( 2

بما فيهم  يتبعها أصحاب املصالح    من سياسات أو إجراءاتوضع ما يلزم    –ة املراجعة  ناقتراح لج   ىاًء علنب  – اإلدارة    سمجل  ىعل

ورد في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة    املمارسات املخالفة، مع مراعاة ما أو اإلبالغ عن  شكاويهمفي تقديم  العاملين  

 السوق املالية. 
  

 : العاملين  ومكافأة   تحفيز سياسة   ( 3

سياسات املوارد البشرية التي تتبناها  هذه السياسة و عامليها ومعاملتهم بعدالة في ضوء    تحفيزتحرص مجموعة صافوال على  

تحيز.   أو  تمييز  والترقي دون  للتطوير  آلية  للموظف   واألداء املشاركة وتحفيز تطوير برامج الشركة تضعحيث  والتي تضمن 

وكبار  سلم الرواتب املحدد لجميع املوظفين  بمراجعة  بالشركة  والترشيحات    تنة املكافآلجتقوم  وفي ضوء ذلك   بها، للعاملين

يتعارض مع   وبما ال واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية  بشكل مستمر الحوافزوخطط وبرنامج  التنفيذيين 

اإلدارة  العاملين بما فيهم  مكافآت  سياسة وبرامج تحفيز و وتشتمل  ي أنظمة سارية في هذا الخصوص،  نظام العمل والعمال وأ

 التنفيذية على ما يلي:

 راتب أساس )يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية(؛   -

تعليم   - وبدل  مواصالت،  وبدل  بدل سكن،  الحصر،  ال  املثال  على سبيل  تشتمل،  وبدللألبناء وبدالت  )حسب    هاتف  ، 

 ؛  الوظيفية التي تحددها سياسة املوارد البشرية الداخلية املتبعة(الدرجات 

 ولعائلته،   للموظف مزايا تأمين طبي  -

   (إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل)تشمل  تأمين على الحياةسياسة  -

 للتقييم  -
ً
   .السنوي الذي يتم بهذا الخصوصمكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا

خيارات األسهم  برامج الخطط التحفيزية قصيرة األجل املرتبطة باألداء االستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل  -

 ؛ والتي تتبناها الشركة في ضوء نظامها األساس واألنظمة السارية ذات العالقة )متى وجدت(
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لفريق    خدمات املطارات التنفيذية ، ال الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنويةتشمل على سبيل املثال   مزايا أخرى  -

 حسب نظام العمل وسياسة املوارد البشرية املعتمدة من قبل الشركة.    خدمةالومكافأة نهاية  اإلدارة التنفيذية. 

 برنامج خاص بقروض مساكن املوظفين في ضوء السياسة الداخلية املعتمدة بهذا الخصوص.  -

 كبار التنفيذيين من قبل لجنة ملكافآت والترشيحات. تم اعتماد الخطط والبرامج واملوجهات العامة ملكافآت ي -

يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج واملوجهات العامة   -

 التي تقرها اللجنة. 

 
ً
 واألخالقية  : املعايير املهنية  عاشرا

 :  سياسة السلوك املنهي وأخالقيات وثقافة العمل   ( 1

تطلبات الئحة حوكمة الشركات  اإلدارة سياسة للسلوك املنهي والقيم األخالقية في الشركة، تراعي بصفة خاصة م  سيضع مجل

 الصادرة عن هيئة السوق املالية.

 : املجتمعي ومبادرات العمل   االجتماعية  املسؤولية  ( 2

 الالزمة  الوسائل ويحدد البرامج اإلدارة مجلس على املساهمة في تنمية املجتمع الذي تعمل فيه، يضع  صافوالفي ضوء حرص  

االجتماعية،   مجال في الشركة مبادرات لطرح االجتماعية،  و املسئولية  املسؤولية  برامج  استدامة  مجموعة  قامت  لضمان 

تأسيس مؤسسة عالم صافوال كمؤسسة أهلية غير ربحية يتم اإلشراف عليها من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية  بصافوال  

جتماعية واالستدامة. ويتم  االجتماعية والتي تقوم صافوال بتمويل ودعم برامجها بالكامل، والتي حلت محل إدارة املسؤولية اال 

 من لجنة للمسؤولية االجتماعية
ً
املؤسس ي على خطط وبرامج    لإلشرافوذلك    إدارة أعمال املؤسسة من خالل مجلس أمناء بدال

الئحة حوكمة الشركات الصادرة   فيومبادرات املسئولية االجتماعية وتحديد امليزانيات الالزمة لذلك وبما ال يتعارض مع ما ورد 

  الذي تم إعتماده من قبل   ملؤسسة عالم صافوال للمسؤولية اإلجتماعية  النظام األساس ييئة السوق املالية وفي ضوء  من ه

 بما يلي:   يقوم مجلس أمناء عالم صافوال. حيث وزارة املوارد البشرية والتنمية
 

 من مبادرات في العمل االجتماعي.  بما تقدمه وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة  .1

 .اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها .2

 .اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة .3

 عي لتحقيق األثر االجتماعي املستدام.  املسئولية االجتماعية والس  ةإعداد استراتيجي .4

بالشركة   .5 الخاصة  االجتماعية  املسؤولية  وقضايا  أنشطة  كافة  على  والقضايا  باإلشراف  والسالمة،  الصحة  ذلك  في  ما 

 املوظفين.  البيئية، وحقوق  

وأنشطة   .6 برامج  تنوع  بشأن  التوصيات  وتقديم  االجتماعيةااإلشراف  املسئولية    ملسؤولية  أنشطة  تحول  ذلك  في  بما 

 واألطر العامة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.   ت االجتماعية إلى شركة أو منظمة غير ربحية ووضع اإلجراءا

عالقات صافوال املجتمعية، ووضع برامج توعية للمجتمع    اإلشراف على البرامج الحيوية واألنشطة التي تهدف إلى تعزيز .7

 للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة.

 أعمال املسئولية االجتماعية. املتصلة بمراجعة واعتماد التبرعات الخيرية  .8

أنشطة  أي    تابعةاإلشراف وم  باإلضافة الىعليها اللجنة،    التي تشرف تزويد املجلس بالتوصيات املناسبة فيما يتعلق باملهام   .9

 أخرى من أنشطة املسؤولية االجتماعية.   رئيسة
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 اإلشراف على إعداد تقارير أداء وأعمال املسؤولية االجتماعية ومراجعتها.   .10

 خرى يوكلها إليها املجلس تدخل ضمن أغراض ونطاق عمل اللجنة. أالقيام بأي مسؤوليات ومهام  .11

 اإلفصاح والشفافية   عشر:   حادي 

 اإلفصاح والشفافية: سياسة  أ(  

 ( الهدف: 1

التأكد أن مجموعة صافوال تضمن االفصاح عن جميع األمور الجوهرية بدقة وفي   والشفافية هوالهدف من سياسة اإلفصاح  

عن القواعد املتعلقة باالفصاح عن    إلى االبالغالوقت املناسب، بما في ذلك الوضع املالي للشركة واألداء والحوكمة باإلضافة  

 ومات، وطرق تصنيف املعلومات وتوقيت االفصاح عنها. املعل

 الجوهرية:   املعلومات عن  ( اإلفصاح  2

َعرف  أ
ُ
ومستوى أدائها واملعلومات التي يتوقع أن    الشركةعلى أنها أية معلومات تتعلق بأوضاع وأنشطة    املعلومات الجوهرية( ت

أو على سعر سهم مجموعة   املالية  األسهم  أوضاع سوق  في  تغيير جوهري  إلى  تؤدي  أحداث قد  مباشر على  تؤثر بشكل 

 على نطاق واسع وفي حينها وبما يتوافق مع األنظمة والقوانين.  املماثلةاملعلومات الجوهرية صافوال. لذلك يجب نشر كافة  

 مما يلي:  وتتكون الشركة، من اإلجراءات للعمل بموجبها فيما يتعلق بكافة اتصاالت  بوضع مجموعة( قامت صافوال  ب

 ملتطلبات هيئة السوق 1
ً
 املالية.( إعداد وصياغة مسودة اإلعالنات النظامية واألخبار الصحفية وفقا

( عرض مسودة اإلعالنات واألخبار على الرئيس التنفيذي وغيـره من كبار التنفيذيين واملوظفين املخول لهم بذلك، وقد يتم  2

 مرئياتهم عليها في بعض األحيان إذا رأى الرئيس التنفيذي ضرورة ذلك.   اإلدارة ألخذأيضا تعميم املسودة على أعضاء مجلس  

 واملواقع اإللكترونية )حسب ما يقتضيه الحال(.   (تداول )سوق املالية ( نشر هذه اإلعالنات على موقع ال3
ً
 أوال

 ( يجب رفض الطلبات املقدمة للحصول على معلومات جوهرية غير قابلة للنشر. ج

 ( اإلفصاح عن املعلومات املالية: 3

 اإلدارة مجلس من مفوض عضو عليها يوقع  وأنجموعة صافوال  مل والسنوية األولية املالية القوائم اإلدارة مجلس يعتمد أن يجب

 األولية املالية القوائم  تقدم أن  وغيرهم، ويجب املساهمين على نشرها وتوزيعها قبل وذلك املالي، واملدير التنفيذي الرئيس ومن

 ملتطلبات    .اإلدارة مجلس  من اعتمادها فور  الهيئة إلى اإلدارة مجلس وتقرير والسنوية
ً
جميع اإلعالنات اإللزامية يجب أن تتم وفقا

 هيئة السوق املالية. 

 اإلدارة:  ( االفصاح في تقرير مجلس  4

السوق املالية وإعالنه  لهيئة    وإرساله-املهلة املحددة حسب النظام    خالل-تقريره السنوي    بإصدار  الشركةيقوم مجلس إدارة  

  اإلدارة  مجلس تقرير يتضمن  أن يجب ، و للمساهمين
ً
 لعمليات الشركة عرضا

ً
العوامل   وجميع  األخيرة، املالية السنة خالل  وافيا

  .ولوائح الهيئة ذات العالقة   الشركاتاملتطلبات الواردة في  نظام    كافةعلى  يشتمل أن ويجب  الشركة، أعمال في املؤثرة
 

 :  االجتماعيالتواصل مواقع  ووسائل اإلعالم و   ( اإلفصاح عبر املوقع اإللكتروني 5

وسائل التواصل  النوافذ و من أهم  هباعتبار تعطي مجموعة صافوال أهمية خاصة ملوقعها اإللكتروني وتحديثه بصفة مستمرة 

  إدارة من قبل    - بصفة مستمرة    –   وتحديثهيتم اإلشراف على تطويره  حيث  مع املساهمين واملستثمرين وكافة أفرد الجمهور،  

  وااللتزام من قبل إدارة الحوكمة    -على املوقع  قبل نشرها    –ومراجعتهاويتم التحقق من املعلومات  صافوال  مجموعة ب  االتصال

النظامية   املتطلبات   مع  ومحتوياتها  املعلومات  هذه  توافق  لضمان  ب   لإلفصاح وذلك  املالخاصة  املدرجة سالشركات    اهمة 

 .  ة لنشر معلومات ال ينبغي نشرها حسب أنظمة ولوائح الهيئةولتجنب الشركة أي مخالفات قد تحدث نتيج
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في ذلك الدوريات    بما  - نشرها    قبل   -تقوم إدارة الحوكمة واإللتزام بمراجعة كافة االفصاحات واألخبار الصحفية واإلعالنات  

والنشرات واملواد اإلعالمية التي تصدرها الشركة وما ينشر على الصحف ومواقع التواصل االجتماعي للتأكد من توافقها مع  

على كافة إدارة  األنظمة والقوانين للشركات املساهمة املدرجة وذلك لتجنيب الشركة أي مخالفات قد تحدث نتيجة لذلك.   

 وال الفرعية مراعاة ماورد بهذه السياسة لتجنيب الشركة أي مخالفات بهذا الخصوص.  املجموعة وشركات صاف
 

 املتعلقة بالحوكمة:  االفصاحات (  6

تقوم مجموعة صافوال باإلفصاح عن سياسات الحوكمة واجراءاتها والوثائق املتعلقة بها من خالل نشرها على موقع الشركة  

 سياسة الشركة بما في ذلك ما يلي: اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى حسب 

 النظام األساس للشركة. -

 .والوثائق األخرى ذات العالقة  الحوكمة دليل -

 التقرير السنوي ملجلس اإلدارة. -

 القوائم املالية األولية )ربع السنوية( والحسابات السنوية الختامية. -

 تقرير لجنة املراجعة السنوي.  -

 السنوي.  وااللتزام  تقرير الحوكمة -

 ضر الجمعيات العامة للمساهمين ومداوالتها ا مح -

 التي تنشر على تداول. كافة اإلعالنات  -

   مة والقوانين. ظع األنال يتعارض موبما  الشركة تعزز من عملية اإلفصاح والشفافية  ا أي تقارير أو وثائق أخرى تراه -
 

 : االجتماعية ( اإلفصاح املتعلق بسياسات املسؤولية  7

عن   باإلفصاح  صافوال  مجموعة  و تقوم  مجال سياسات مساهماتها  في  الخاصة  CSR)  االجتماعية املسؤولية    ها  واإلجراءات   )

اإللكتروني،   الشركة  وموقع  اإلدارة،  ملجلس  السنوي  التقرير  في  األقل  على  سنة  في  واحدة  مرة  والبيئة  واملجتمع  باملوظفين 

 . املسؤل عن أنشطة املسؤولية اإلجتماعية  يقرها مجلس أمناء عالم صافوالالتي ووسائل االتصال األخرى  

 ( إفصاحات مجلس اإلدارة: 8

 :مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي  ىعل  يتعين

 لإلفصاحات املطلوبة  أ
ً
، وذلك وفقا

ً
( وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه دوريا

 .املالية ولوائحهما التنفيذيةبموجب نظام الشركات ونظام السوق  

 مساهمي الشركة من االطالع على هذا السجل دون مقابل مالي.  ب( تمكين
 

 ( اإلفصاح للجهات الرقابية: 9

  و   /وأ على مجلس اإلدارة إبالغ الهيئة  
ً
ما يقتضيه الحال( بجميع املتطلبات    )وحسب اإلعالن على موقع السوق املالية تداول فورا

 النظامية املحددة في األنظمة والقوانين مثل: 

 تصنيف(.  تعيين أو أو  اعتزالأي تغيرات في هيكلة مجلس اإلدارة ) -

 .  لجان الشركة في هيكلةأي تغييرات  -

 أي تغييرات في اإلدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي واملدير املالي.      -

الشركات،   نظام  الهيئة،وتلتزم صافوال باإلفصاح عن جميع املعلومات املطلوبة بموجب الئحة حوكمة الشركات الصادرة من   -

 وغيرها من األنظمة.  
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 ( حدود اإلفصاح: 10

اإلدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة. وال يجوز لهم  ال يجوز ألعضاء مجلس  

 . ألحد أقاربهم أو للغير؛ وإال وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض استغالل ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو
 

 ب( مبادرات إضافية لدعم مبدأ اإلفصاح والشفافية:  

بور السعي   .1 آند  في مجال اإلفصاح والشفافية مثل معايير وموجهات ستاندرد  لتطبيق أفضل املمارسات الدولية   زاملتواصل 

وعكس ذلك في التقرير   (OECDومبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة )  (S&P)  العاملية لإلفصاح والشفافية

 .  صافوال جموعةتقارير أو منشورات أخرى مل  ملجلس اإلدارة واملوقع اإللكتروني وأيالسنوي  

 وشراء( لكبار املالك    إلى رصدتشجيع وتبني مبادرة شاشة الشفافية التي تهدف   .2
ً
وتحليل البيانات الخاصة بحركة األسهم )بيعا

اديق االستثمارية، حصة الحكومة( ونشر نتائجها بصفة  نوبعض الشرائح األخرى مثل )أعضاء املجلس، وكبار التنفيذيين، الص

 .   بر عدد من املساهمينمناسبة للوصول ألك صافوالوأي وسيلة نشر أخرى تراها دورية على موقع الشركة اإللكتروني  

 : مجموعة صافوال باسم  الرسمي  املتحدث  ج(  

أمام كافة وسائل اإلعالم ومع جمهور   الشركةهو املتحدث الرسمي باسم    )إن وجد(  العضو املنتدب  وأ التنفيذي  الرئيس  إن   .1

بالنيابة عن    الشركةأشخاص آخرين من داخل  شخص أو  من وقت آلخر تعيين    له ومجتمع املستثمرين. كما يحق   للتحدث 

 أو الرد على استفسارات معينة متى ما لزم األمر ودعت الضرورة لذلك.   مجموعة صافوال

واملكلفين من قبله من اإلدالء بأي تصريحات  )إن وجد(  العضو املنتدب    الرئيس التنفيذي أوال يجوز ألي شخص آخر عدا   .2

 علنية حول ما يلي: 

 مجموعة صافوال استراتيجيات وخطط  . أ

 مجموعة صافوال عمليات وأنشطة  . ب

 األداء املالي )الحالي واملستقبلي( وفرص االستثمار بصفة عامة. . ج
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املبادرات   . و من  وغيرها  معينة  استثمارات  من  والخروج  البيع  قرارات  الهيكلة،  إعادة  واالندماج،  التملك  قرارات 

 . مجموعة صافوالاالستراتيجية الهامة التي تقدم عليها 

اإلدارة وجميع موظفي   .3 أعضاء مجلس  باسم    مجموعة صافوالعلى  بالحديث  لهم  املصرح  الطلبات    الشركةغير  كافة  تحويل 

   املساهمين ووسائل اإلعالم املختلفة للشخص املصرح له بالحديث نيابة عن الشركة. و الواردة من املؤسسات املالية،  
 

( مراجعة سياسة اإلفصاح والشفافية: 11  

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة سياسة اإلفصاح والشفافية بصفة دورية وكلما دعت الضرورة وذلك لضمان تماشيها مع القواعد 

 املختلفة.  أصحاب املصالحملتطلبات  وأنها مستوفيةواألنظمة 
 

 االحتفاظ بالوثائق   : عشر   ثاني 

يجب على صافوال أن تحتفظ بجميع املحاضر واملستندات والتقارير والوثائق األخرى املطلوب االحتفاظ بها بموجب الئحة حوكمة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية في مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك تقرير مجلس  

عدم اإلخالل بهذه املدة، يجب على صافوال في حال وجود دعوى قضائية )بما في ذلك أي دعوى  اإلدارة وتقرير لجنة املراجعة. ومع  
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إقامتها( أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك املحاضر أو املستندات أو التقارير أو الوثائق  من املحتمل  قائمة أو  

 لبة أو إجراءات التحقيق القائمة. االحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطا

 والنفاذ(   )النشر أحكام ختامية    : عشر  ثالث 

 من تا  مجموعة صافوالويتم االلتزام به من قبل    الدليلا  هذيعمل بما جاء في  
ً
  يتم   كما،  ريخ اعتماده من قبل مجلس اإلدارةاعتبارا

 نشره على موقع الشركة اإللكتروني. 
 

 

 

 

 


